
Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Slivenec, 

konané dne 11. 6. 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, P. Opatrná 
Host: ředitelka školy I. Rosová    
 

Program: 

1. Informace o dění ve škole 

2. Informace o výsledcích voleb do ŠR na další období  

3. Různé 

 

1. Informace o dění ve škole 

Pí ředitelka informovala o plánu navýšení kapacity ŠD na cca 120 (v současnosti 90), nutno podat 

žádost o zápis do Rejstříku škol (vždy termín do 30. 9. daného roku), v návaznosti na termíny tak 

bude navýšení až od šk. r. 2015/2016. Pí Michálková zmínila návrh unie rodičů zřídit školní klub. Škola 

již v současné době provozuje tzv. otevřený klub v prostorách bývalého Sluníčka, jako alternativu pro 

děti, kterým výuka nenavazuje přímo na kroužky a nabízí dohled a možnost tuto dobu překlenout, 

personálně zajištěno asistenty pedagogů. Závěr: Škola zažádá o navýšení kapacity ŠD příp. ŠK a 

v následujícím roce bude v omezeném provozu i otevřený klub.  

Ve škole ke konci roku proběhne tradiční obhajoba prací žáků 9. tříd a také rozloučení v aule 18. 6. 

2014. Dále také informační schůzka pro budoucí prvňáčky. O všech akcích škola informuje na svých 

webových stránkách a také prostřednictvím časopisu Slivenecký Mramor. 

Kroužky pro následující šk. rok budou pokračovat v téměř stejné nabídce a termínech (budou 

nabídnuty i nové např. jóga, zumba, street dance Závěr: škola do konce školního roku bude 

informovat rodiče o nabídce a termínech kroužků. 

  

2. Volby do ŠR na další období 

Volby zástupců do ŠR z řad rodičů proběhly v rámci třídních schůzek dne 9. 6. 2014 (zápis z voleb 

v příloze). Volba zástupců z řad pedagogů proběhne v srpnu resp. září (důvodem jsou změny ve 

složení pedagogického sboru). Pí Reková vznesla dotaz na znění volebního řádu do ŠR. Závěr: Škola 

předá seznam nových členů za rodiče včetně kontaktů a následně také zápis a kontakty členů ŠR za 

pedagogy. Zřizovatel jmenuje zástupce do ŠR do srpna. Pí Strauchová zajistí vyvěšení volebního řádu 

do ŠR.  

3. Různé 

Paní ředitelka informovala, že školka a školní jídelna bude v provozu i prvních 14 dní v červenci, proto 

škola zvažuje uspořádat v tomto termínu příměstský tábor (probíhá průzkum zájmu). Zápis do MŠ 

přihlásilo se celkem 56 dětí, z toho 22 přijato, 18 se odvolalo. – prosím školu doplnit, aby byla 

informace kompletní  

Pí ředitelka informovala o personálních změnách ve škole, s tím, že něco může ovlivnit a něco ne 

(např. odchod na lepší pozici). Ke konci letošního roku odchází celkem 5 pedagogů. Nové složení a 

obsazenost jednotlivých tříd na 1. stupni:  



1. tř. - uč. Brožová a uč. Modrá 

2. tř. uč. Liscová (žáci současných 1 tříd doplnit počet .. budou na některé předměty spojeni) 

3 tř. uč. Štolová (nová výchovná poradkyně) a uč. Šimáčková  

4. tř. uč. Levá 

 

Na 2. stupni je průměr 19/20 dětí na třídu. Počet žáků v ZŠ k září 2013 byl 201, nyní 258 žáků (z toho 

52 žáků Francouzského lycea, 8 žáků odešlo, 13 nových přišlo) 

 

Předměty na 2. stupni:  

Čj – uč. Nezbedová, uč. Poupětová, řed. Rosová 

Aj – uč. Nezbedová, Poupětová, Matulová 

M – uč. Atexinger, uč. Zikmundová 

Fy a Ch – uč. Zikmundová 

Děj – uč. Havelka 

Nj – uč. Modrá, uč. Levá 

Tv, Př – uč. Atexinger 

Vv, Z, ICT – uč. Šándor 

Hv – Helen, Klára 

 

Pí Michálková a Dolívková – dotaz na navýšení počtu Čj a M i na 1. Stupni – prosím školu o doplnění 

(nemám zapsáno) 

 

Pí Sakmarová informovala, že z 5 tř. (28 žáků) odchází na víceletá gymnázia 4 žáci (2 na soukromá 

gym.). Žáci z 9. třídy se letos hlásili a uspěli např. na soukromé gym 1., zdravotnickou školu 3, 

aplikovanou chemii 4, obchodní akademii 1, umělecká škola 2, cestovní ruch1 , průmyslovku 1 a 

pečovatelka - 2 letá škola na Vyšehradě. 

Dotaz pí Strauchová zda v letošním roce škola řešila nějaké případy problematického chování žáků – 

pí ředitelka informovala o dvou případech, které jsou řešeny ve spolupráci s poradnou a  

psychologem. Dále pí ředitelka informovala o integraci žáků, kde jsou nezbytnou pomocí asistenti 

pedagoga, kteří na škole pracují celkem 4 a škola je s nimi velmi spokojena. Další 2 by byli ještě 

potřeba, ale je problém s financování.  

Pí starostka informovala o chystané demolici chátrajícího statku vedle školy, která proběhne během 

prázdnin, aby co nejméně narušila chod školy. V dohledné době by tam měl být developerem 

realizován projekt Domova seniorů s úpravou zahrady a vybudováním cesty pro pěší na budoucí 

konečnou prodloužené tramvajové trati.  

Na závěr pí Strauchová, vzhledem ke končícímu funkčnímu období, poděkovala rodičům i pedagogům 

za spolupráci, podněty a témata do diskuse a téměř stoprocentní účast na setkáních školské rady, 

s tím, že po prázdninách se školská rada sejde již v novém složení.  

 

Zapsala: Strauchová 

 

 

 


