
Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Slivenec, 

konané dne 11. 3. 2013 v 17.00 hod. na ÚMČ Praha - Slivenec 

 

Přítomni:  J. Plamínková, S. Strauchová, L. Kudláková, Š. Musilová,  A. Charalambidis, P. 

Siganová, J. Szilvásziová, M. Michálková, J. Rozkovec, P. Opatrná 

Omluveni: R. Sakmarová, 

Host: ředitelka školy R. Lisnerová 

    

Program: 

1. Info o MŠ (stavba, zápis, přípravy na otevření…) 

2. Info ze ZŠ (zápisy do 1.tříd, akce apod.) 

3. Konkurz na ředitele/ku 

4. Různé 

Kontrola zápisu z minulého jednání – nebyly úkoly. Osvětlení areálu školy – byla 

prodloužena doba svícení a poučeni lektoři kroužků, nejsou teď stížnosti, je třeba dořešit 

boční reflektor na staré budově školy (napojen na byt, jak účtovat spotřebu).  

1. Info o MŠ (stavba, zápis, přípravy na otevření…) 

Paní starostka informovala o příslibu pana primátora hl. m. Prahy zúčastnit se slavnostního 

otevření školky, které by se mělo uskutečnit 30. 8. 2013, program se tvoří a bude 

komunikován se školou. Práce na výstavbě školky probíhají v interiéru – dělají se vnitřní 

izolace z recyklovaného papíru, vnitřní hliněné omítky, rozvody sítí apod. pokračovat se bude 

litím podlah, kde bude nucená technologická přestávka na vysychání a pak se již budou řešit 

finální povrchy podlah, obkladů a zařizovací předměty. Termín dokončení se posunul na 

květen/červen, v souvislosti s tím, je třeba požádat o prodloužení termínu na dodání 

kolaudačního rozhodnutí na školský rejstřík, který je do 15. 6. 2013. Pí Strauchová bude o 

výsledku jednání informovat vedení školy. V době prázdnin budou také probíhat terénní 

úpravy okolí školky, oplocení apod. Vzhledem k vedení požárního koridoru (zatravněného) a 

nutnému průchodu na nádvoří školy podél pavilonu a kuchyně není možné oplocení napojit 

přímo na budovu školy, ale bude řešeno v rámci hrací plochy. Po odsouhlasení definitivní 

podoby nábytku architektem bude vypsáno VŘ na dodavatele. 

Počet přihlášených školkových dětí bude znám až koncem dubna po zápisu, který proběhne 

22. 4. 2013. 

2. Info ze ZŠ (zápisy do 1. tříd, akce apod.) Pan Charalambidis informoval o zápisu, kdy 

zapsaných dětí je 47, z toho 5 odkladů a 1 stále v řešení, předpokládá se, že jich nastoupí 41, 

takže by byly otevřeny dvě 1. třídy (20/21 dětí). Pí Strauchová požádala o informaci, kolik 

dětí je teď v prvních, druhých a třetí třídě. V současných prvních třídách došlo k poklesu 

počtu dětí na 13/18 dětí (v pololetí 3 děti odešly). Ve třetí třídě jsou děti děleny na 2 skupiny, 

což se osvědčilo. Rozdělení pedagogů na jednotlivé třídy pro další školní rok proběhne až 

v květnu.  



Plánované akce jsou zveřejňovány na již funkčních webových stránkách. Pí Siganová zmínila 

např. velikonoční dílny, schodiádu ve spolupráci s Unií rodičů, Srdíčkové dny, soutěž 

mladých zdravotníků. Pan Charalambidis zmínil sběr starého papíru, Den země, ŠVP – 

proběhne v podobné režii jako v loňském roce, obhajobu prací žáků 9. tříd, pí Lisnerová 

informovala o výročí Cyrila a Metoděje, které se promítá do výuky během celého roku, žáci 

připraví výstavu, která bude umístěna v prostorách po školce Sluníčko.   

Pí Strauchová informovala, že po minulém setkání pan Socha rezignoval na své členství ve 

ŠR. Vzhledem k tomu, že škola již nemá k dispozici žádného zvoleného náhradníka, proběhne 

20. 5. 2013 volba nového člena ŠR za rodiče.  

Paní Kudláková požádala zástupce školy o domluvu termínu na loučení s deváťáky. 

 

3. Konkurz na ředitele/ku školy 

Pí Strauchová informovala, že zřizovatel školy vypsal konkurz na ředitele/ku školy na základě 

novely školského zákona, která umožňuje po 6 letech, resp. 5 letech (přechodné období) 

vypsat konkurz. Současné paní ředitelce končí funkční období na konci července. Samotný 

konkurz se bude konat během dubna. Zřizovatelem byli jmenováni členové konkurzní komise, 

jejíž složení se řídí vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 

konkursních komisích. Jedním z členů konkursní komise je tak i člen ŠR. Vzhledem k tomu, 

že zástupci školy i zřizovatel již mají v komisi zastoupení, byla ze zástupců rodičů oslovena a 

jmenována pí Michálková. Paní Siganová dala protinávrh – paní Opatrnou, který nebyl ŠR 

schválen. Závěr:  Školská rada souhlasí s tím, že členem konkursní komise za ŠR je ing. 

Monika Michálková.  

 

Termín další schůzky na začátku června, tak aby nekolidoval se ŠVP. 

 

Zapsala: Strauchová 


