
Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Slivenec, 

konané dne 10. 3. 2014 v 17.00 hod. na ÚMČ Praha - Slivenec 

 

Přítomni:  J. Plamínková, S. Strauchová, L. Kudláková, Š. Musilová,  V. Šimáčková, R. 

Sakmarová, P. Kofroňová, L. Hasíková, M. Michálková, J. Rozkovec, A. Dolívková 

Omluveni: P. Opatrná 

Host: ředitelka školy I. Rosová    

 

Program: 

1. Výsledky voleb zástupců pedagogických pracovníků do ŠR – nové členky 

2. Změny v Klasifikačním řádu  

3. Info ze ZŠ - zápisy do 1.tříd 

4. Různé 

 

 

1. Výsledky voleb zástupců pedagogických pracovníků do ŠR – nové členky 

Ve škole proběhly dne 27. 11. 2013 volby členů ŠR z řad pedagogických pracovníků na 

uvolněný mandát a místo zástupců školky a družiny. Zvoleny byly Hasíková Lenka, 

Šimáčková Vladimíra a Kofroňová Petra.  

2. Změny v Klasifikačním řádu – Dodatek č. 1 ke Směrnici Organizační řád školy 

Již na minulém setkání školské rady byla ředitelkou školy anoncována nutná úprava 

disproporce procentního rozpětí u stupňů hodnocení (1-3), která byla projednána na 

pedagogické radě dne 27. 11. 2013. Znění dodatku č. 1 bylo členům ŠR zaslána 

k prostudování. Závěr: Klasifikační řád - Dodatek č. 1 ke Směrnici Organizační řád školy byl 

ŠR schválen. 

2. Info ze ZŠ - zápisy do 1. Tříd 

Paní ředitelka informovala, že k zápisu se přihlásilo celkem 65 dětí, z toho 3 odklady, další 

odklady (2-3) ještě přibudou. Vzhledem k počtu přihlášených dětí škola počítá s otevření 2 

případně i 3 tříd prvního ročníku, aby byl zachován optimální počet dětí na jednu třídu 

z hlediska výuky prvňáků. Škola naplánovala na 20. 3. 2014 dodatečný zápis dětí do 1. tříd 

pro děti ze spádové oblasti, které nebyly přijaty do ZŠ v jiných městských částech.  

Pan Rozkovec vznesl dotaz dopadu této situace na kapacitu školní družiny. Pí ředitelka 

informovala, že dnešní kapacitu 90 dětí již pro další školní rok příští bude potřeba navýšit (ve 

spolupráci se zřizovatelem bude podána žádost na školský rejstřík). 

Současných prvních i druhé ročníky jsou dělené po  16 dětech na dvě třídy v ročníku a pokud 

počet žáku v těchto třídách zůstane stejný, předpokládá se jejich dělení na dvě třídy i ve třetím 

ročníku. Ostatní ročníky naplněné průměrně 25 dětmi zůstanou po jedné třídě (z páté třídy se 

4 žáci hlásí na víceleté gymnázium). 



Zápis do MŠ bude 25. 3. 2014 a počítá se s možností přijetí 20 dětí, při povoleném navýšení 

počtu dětí v MŠ na 112 může být přijato až 32 dětí. Přesný počet bude záležet na počtu 

odkladů, neboť rodiče mají právo se rozhodnout o podání žádosti o odklad školní docházky až 

do 31. května. 

3. Informace o plánovaných investičních akcích v areálu školy 

Pí starostka informovala, že MČ v letošním roce plánuje podat do konce března žádosti o 

finanční prostředky z EU z OP Praha – Konkurenceschopnost na celkem tři akce, z toho dvě 

ve školním areálu – Rekonstrukce nádvoří a Výstavba hřiště pro MŠ.  

Pí ředitelka tuto snahu kvituje a doplnila, že škola v rámci svých prostředků z investičního 

fondu plánuje dále pokračovat v úpravě školní zahrady – doplněním o lanové centrum, prostor 

pro míčové hry a část pro volný pohyb spolu s podporou ekoškoly – čmelín, bylinková 

zahrada apod.  

Vzhledem k nárůstu počtu žáků v ZŠ je třeba do budoucna uvažovat o nutnosti rekonstrukce 

půdního prostoru a začít pracovat na PD a povolení. Pí Strauchová informovala ředitelku 

školy, že ZMČ Praha – Slivenec na svém posledním zasedání schválilo žádost společnosti T-

Mobile na umístění vysílače na střeše historické budovy ZŠ za nabízené nájemné 

s podmínkou (škole budou předány podklady, aby dle nich dojednala nájemní smlouvu, 

kterou se společností uzavře). Do budoucna bude i problém s kapacitou tříd na druhém stupni 

v učebních pavilonech, bude nutné vybourat příčky kabinetů a zvětšit tak jednotlivé třídy.  

4. Různé  

Pí Michálková upřesnila požadavek rodičů ze čtvrteční schůzky konané s pí ředitelkou 

ohledně počtu vyučovacích hodin ČJ a M ve 4. třídě, kterých je dle rodičů a na základě 

provedeného srovnání s okolními školami málo a stačí jen na probrání látky, ale už ne na její 

procvičení (ZŠ Remízek 40 h, ZŠ Chaplinovo nám. 40 h, ZŠ Radotín 39 h, ZŠ Velká Chuchle 

42 h, ZŠ Slivenec 35 h). 

Pí ředitelka vysvětlila situaci, která byla nastavena školním vzdělávacím programem. Počet 

hodin Čj a M je v 1. – 5. ročníku ve stanovené normě Rámcovým vzdělávacím programem: na 

1. stupni v minimálním časové dotaci 35h, na 2. stupni posílen o 1 disponibilní hodinu. Další 

disponibilní hodiny byly dány k dispozici novým trendům ve výuce. Např. Novinářské dílny, 

Literární dílny, Práce s digitálními technologiemi, Osobnostní a sociální výchova apod. Minulé 

vedení školy, jak ředitelka, tak zástupce, byli původem pracovníci Výzkumného 

pedagogického ústavu a jsou spoluautoři RVP ZV, tedy odborníci.  

Pí starostka zmínila i problém na 2. stupni s časovou dotací přírodovědy a fyziky, která je také 

nedostatečná k probrání požadovaného učiva a pí Dolívková zmínila nedostatek hodin 

gramatiky ČJ na rozdíl od literatury a slohu na druhém stupni. 

Závěr: Pí ředitelka informovala, že učitelé mají v rámci předmětových komisí vypracovat 

návrhy změn ŠVP, které tuto situaci pro příští školní rok zlepší, neboť již na podzim sami na 

některé problémy upozornili. 



Dále proběhla diskuse na téma výuky dvou cizích jazyků na druhém stupni. Povinnost je dána 

ze zákona (blíže bylo vysvětleno již na minulém setkání). 

Pan Rozkovec vznesl dotaz na plánování změny rozvrhu v pololetí (např. v souvislosti 

s plaváním), která byla rodičům oznámena pouze týden předem (problém s návazností 

kroužků). Pí Šimáčková  vysvětlila, že do tvorby rozvrhu vstupuje více aspektů, jedním z nich 

jsou časové možnosti vyučujícího, ale oznámen byl v nejbližším termínu.  

Pí ředitelka dále informovala o chystaných akcích školy např. 3. 4. 2014 vernisáž Živly 

v Holyňské kapli, která bude vyvrcholením celoškolního projektu Živly ke Dni Země, 9. 4. 

2014 velikonoční dílny s rodičovskou účastí, 17. 5. 2014 Hafík, návrh loga Zdravé městské 

části.    

Předběžný termín další schůzky je 9. 6. 2014 od 17.00 hod. 

 

Zapsala: Strauchová 


