
Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Slivenec, 

konané dne 16. 10 2013 v 17.00 hod. na ÚMČ Praha - Slivenec 

 

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

Szilvásziová, M. Michálková, J. Rozkovec, P. Opatrná, R. Sakmarová 

Omluveni:,A. Dolívková 

Host: ředitelka školy I. Rosová 

    

Program: 

1. Změny školního řádu a klasifikačního řádu. 

2. Volby do školské rady 

3. Výuka druhého cizího jazyka 

4. Různé 

Během září byla školské radě předložena novou ředitelkou školy Mgr. Ivanou Rosovou 

Výroční zpráva školy za šk. rok 2012/13. Členové ŠR se se zprávou seznámili a zaslali 

některé připomínky, které byly ředitelkou školy vypořádány a zapracovány. Závěr: ŠR 

schvaluje Výroční zprávu školy za rok 2012/13. 

1. Změny školního řádu a klasifikačního řádu. 

Směrnice - Školní i klasifikační řád školy byly členům zaslány k prostudování. Připomínky ke 

školnímu řádu nebyly. Připomínky ke klasifikačnímu řádu – p. Rozkovec, doplnění zákona a 

dále paní ředitelka informovala o disproporci procentního rozpětí u stupňů hodnocení (1-3), 

které bude řešeno na pedagogické radě a po navržené úpravě bude předloženo radě ke 

schválení.   Závěr: Školní řád i klasifikační řád byly ŠR schváleny. 

2. Volby do školské rady  

Pí Strauchová informovala – novým členem za rodiče (uvolněný mandát p. Sochy) byla na 

květnových schůzkách zvolena paní Andrea Dolívková. Dne 1. 8. 2013 rezignoval člen za 

pedagogy p. Charalambidis. Škola byla požádána o provedení doplňující volby na uvolněný 

mandát v nejbližším možném termínu.  

Dále se diskutovalo o počtu členů ŠR, který je jeden z nejvyšších, nicméně ve Slivenci je od 

počátku vzniku školy a dle členů za zřizovatele a rodiče i vítaný. Závěr: Nejpozději v červnu 

2014 bude třeba provést nové volby do ŠR (končí 3leté funkční období) – zajistí škola dle 

volebního řádu a zřizovatel do té doby oznámí škole, zda se sníží počet členů z 12 na 9 nebo 

bude zachován.  

3. Výuka druhého cizího jazyka  

Zástupci školy informovali, že zahájení výuky druhého cizího jazyka od 6. třídy považují za 

nezbytné a je výhodou, neboť žáci mají více času na probrání potřebné látky . V 9. tř. mají mít 

z NJ úroveň A1, což vychází 4 lekce na rok. Takovéto pomalejší tempo je vhodné i pro slabší 

žáky. Ti nadanější dostávají extra úkoly a více si látku zažijí a zopakují. U silné dyslexie je 

možné požádat až o úplné osvobození, ale je to pak hendikepem i v dalším stupni vzdělávání. 



Výuka NJ je na naší škole na velmi dobré úrovni, že si žáci při nástupu na střední školu či 

gymnázium mohou zvolit NJ za hlavní jazyk. Vždy záleží na lektorovi. Dnešní trend výuky 

jazyků je začínat co nejdříve a většina rodičů to požaduje. Např. rodiče žáků z 5. třídy 

požadovali konverzaci v Aj rodilým mluvčím, jedna z maminek sama agenturu Channel 

Crossings oslovila. Škola vložila prezentaci této agentury s nabídkou na web školy, žákům 4. 

až 7. třídy rozdala letáčky. Pro malý zájem však agentura konverzační kroužek neotevřela. 

Aktuálně pracují na škole Easyspeak jazyková škola  + Wattsenglish Ltd. + 2 kroužky na 1. 

stupni organizované školou YLE Cambridge. Výuka Aj nezaostává ani v MŠ při ZŠ. 

V současné době pracují v MŠ 3 kroužky Aj po 12 dětech. Pí Strauchová zmiňovala zavedení 

konverzace Nj, jako nepovinného předmětu, rok před zahájením výuky. Tato možnost ovšem 

naráží na finanční možnosti školy (málo peněz na pedagogy).  

4. Různé  

Diskuse dále probíhala k tématu financování školství (SR, MHMP, zřizovatel), které je 

závislé na počtu žáků v dané škole a tak zdánlivá výhoda méně početných tříd je bohužel 

příčinou podfinancování školy, resp. nedostatku pedagogů. Dotaz pí Michálkové ke slučování 

tříd – pí ředitelka informovala, že vždy je to problém, ale vzhledem k ekonomice školy, to je 

v určitých případech nezbytné. Odchod dětí na víceletá gymnázia je také problém.  

Dotaz na přípravné kurzy na 8 letá gymnázia – dle paní ředitelky by to bylo možné za úhradu, 

pokud bude zájem. Pí Musilová podotkla, že si takovéto kurzy pořádají samotná gymnázia.  

Pí ředitelka informovala o zahájení kroužků v letošním roce, dle koncepce komunitní školy, 

by naše škola měla být co nejvíce otevřená nejen pro děti, ale i pro veřejnost. Pan Rozkovec 

uvedl, že vždy byl problém, že informace o chystaných mimoškolních aktivitách byla ze 

strany školy zveřejněna pozdě, kdy už někteří přihlásili děti na kroužky do jiných zařízení. Pí 

ředitelka přislíbila, že pro příští školní rok s tímto bude počítat.  

Pí Siganová informovala o situaci na dětském hřišti v areálu školy, kdy i v hodinách 

vyhrazených pro družinu chodí na hřiště veřejnost. Ze strany družiny je rodičům a dětem 

domlouváno, že je třeba respektovat Návštěvní řád hřiště, který je umístěn na brance. Dále 

upozornila na stav pletiva, které je po obvodu hřiště. Pí Strauchová informovala, že hřiště má 

ve své správě a údržbě škola (dle smlouvy o výpůjčce) a přístup veřejnosti, který je 

podmínkou v případě vybudování hřiště z grantu MHMP, zajišťuje MČ. 

Plánované akce školy na vánoce – vše je zatím v jednání, nicméně je představa velké besídky 

a koncertu ZUŠ v kostele (uvidí se, zda to bude možné). 

Ze strany školy je vítána jakákoli zpětná vazba od rodičů. 

 

Zapsala: Strauchová  

 

 



  

 

 

 

 


