
Zápis ze schůzky rady Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov 

 

Termín: 16. 6. 2022 

Místo: Pivovar Prokopák, Do Klukovic 305, Praha 5 

 

Přítomni: 

členové rady: Petra Bašová, Jitka Gabriela Bimková, Jitka Černovská, Zuzana Ditrichová, 

Marta Hrbková, Martina Menšíková, Jitka Podroužková, Dita Sváčková Salamánková 

(rada je usnášeníschopná) 

kandidáti na členství v radě: Petra Hechtová, Petra Švarcová 

hosté: Zdeněk Doležal, Simona Součková, Eva Holečková 

 

1. Zahájení, představení programu a kandidátů  

 

2. Volba předsedy a místopředsedy rady Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov 

 

Petra Bašová odstupuje k 31. 8. 2022 z funkce předsedy spolku. 

Zuzana Ditrichová kandiduje na funkci předsedy spolku. 

Marta Hrbková kandiduje na funkci místopředsedy spolku. 

 

Zuzana Ditrichová byla zvolena všemi přítomnými hlasy předsedkyní Spolku rodičů při 

ZŠ a MŠ Barrandov s účinností od 1. 9. 2022. 

Marta Hrbková byla zvolena všemi přítomnými hlasy místopředsedkyní Spolku rodičů 

při ZŠ a MŠ Barrandov s účinností od 1. 9. 2022. 

 

3. Volba nových členů rady Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov  

Petra Bašová, Marcela Garncarzová a Martina Menšíková ukončují k 31. 8. 2022 své členství 

v radě Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov. Rada dlouhodobě hledá spolupracovníky, 

obzvláště rodiče dětí z 1. stupně. O členství v radě projevily zájem Simona Beránková, Radka 

Burešová, Petra Hechtová a Petra Švarcová. 

 

Simona Beránková, Radka Burešová, Petra Hechtová a Petra Švarcová byly zvoleny 

všemi přítomnými hlasy členkami rady Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov 

s okamžitou účinností. 

 

4. Plány spolku pro příští školní rok 

 

a) Kurzy pro rodiče (popř. i děti či učitele) 

• komunikace, lhaní, sourozenecké vztahy – předobjednáno, zajistí pí. Ditrichová 

• šikana – poptá pí. Bašová 

• objevování skrytého potenciálu, seberozvoj (Petr Velechovský) – poptá pí. Bimková 

• pí. Šnejdarová nabídla téma šmejdi 

• krizové řízení, řešení krizových situací, popř. vypracování krizových plánů pro školu 

(zájem od ped. pracovníků školy) 

• uvítáme tipy na další školitele, agentury a témata 

• cca 1x měsíčně – utvoření komunity 

• hybridní forma (prezenčně ve škole + online přenos) 

• bude vybírán přihlašovací poplatek cca 50 Kč 

 



b) Podpora zapojení rodin s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 

Škola by tuto práci spolku uvítala. Všechny aktivity spolku jsou otevřené všem účastníkům. 

Rodiče s OMJ vítáme a rádi se jim na místě věnujeme. Konkrétně plánujeme: 

• Pí. Bimková bude organizovat klub deskových her pro žáky s OMJ poslední týden 

v srpnu. 

• Zopakovat seminář s Brianem McClure o životě cizince v ČR a pohledu cizinců na 

české tradice a zvyklosti. Nutno lépe popsat přínos semináře pro české účastníky – 

předcházení konfliktům nejen ve třídách, soužití je obohacením. 

 

c) Kroužek deskových her 

Bude opět probíhat každé pondělí 16-18 h, povede pí. Bimková. 

Hry je možno i půjčovat. 

Pí. Bimková zjistí, zda by školní knihovna měla zájem o deskové hry a jejich půjčování. 

 

Aktivity, které se rada spolku rozhodla nedělat, ale škola by je uvítala: 

d) Sociální fond 

Proběhla diskuse o organizační, právní, společenské i psychologické stránce této možné 

činnosti. Rada setrvává u svého rozhodnutí neměnit stanovy a nezřizovat sociální fond. 

 

e) Školní trička (merch) 

Dotaz ze školy, zda by spolek nechtěl zajistit školní trička. Domníváme se, že tato aktivita 

nespadá do spolkové činnosti. Měla by zařídit škola, např. žákovský parlament. 

 

5. Zprávy ze školské rady (Marta Hrbková a Zdeněk Doležal) 

• nový zástupce za MČ p. Nechvátal 

• šikana ve škole se řeší 

• bilingvní výuka začne možná za rok 

• škola má cca 900 dětí, bude 5 prvních tříd a ze 2 šestých 3 sedmé třídy 

• dojde ke zdražení obědů (spolek konstatuje, že jídla, hlavně polévky, jsou nadále 

přesolené) 

• škola hledá nové učitele i vychovatele 

 

6. Příspěvek pro školní rok 2022/2023 

Rada spolku schvaluje všemi přítomnými hlasy zachování výše příspěvku pro příští 

školní rok na 350 Kč. 

 

7. Další úkoly 

• pí. Hrbková zajistí účetnictví za šk. rok 2021/22 

• pí. Ditrichová zajistí dokončení výroční zprávy za minulý školní rok a vytvoření 

výroční zprávy za tento školní rok 

 

8. Příští schůzka bude v pondělí 29. 8. 2022 od 18:00. Místo bude upřesněno. 

 

 

Zapsala Bašová 

Schválila Černovská 


