
Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Slivenec, 

konané dne 19.9.2011 v 16.00 hod. na ÚMČ Praha - Slivenec 

 

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

                  J. Szilvásziová, M. Michálková, P. Socha, J. Rozkovec, P. Mitáš 

Omluveni: L. Kudláková, R. Sakmarová 

Host: ředitelka PhDr. Lisnerová 

    

Program: 

1. Projednání výroční zprávy školy za rok 2010/11 

2. Projednání a schválení úpravy hodnocení žáků školy  

3. Info o začátku školního roku 

4. Různé  

Kontrola zápisu z minulého jednání, plnění úkolů: oprava – z prostředků školy byl pořízen 

koberec do MŠ z příspěvku rady rodičů byla uhrazena pouze jeho doprava. Úkol: rozeslat 

rozpočet školy – zajistí škola.  

Nově se setkání školské rady zúčastnili dva členové zvolení za rodiče – p. Mitáš a p. 

Rozkovec. 

 1. Všem členům ŠR byla Výroční zpráva školy rozeslána předem v elektronické podobě. Pí 

Strauchová požádala zástupce školy o upřesnění několika údajů v bodech č.10., 14. ,15., 21., 

dále doplnění grantu na doskočiště. Závěr: Zpráva byla projednána a ŠR bere na vědomí. 

2.  Všem členům ŠR byl materiál rozeslán v elektronické podobě. P. Charalambidis vysvětlil, 

že změna spočívá v upřesnění hodnocení chování žáků v reakci na problémy v loňském 

školním roce. Závěr: Materiál byl projednán a jednohlasně schválen ŠR. 

3. Pí ředitelka informovala o zahájení nového školního roku o dva dny později – dokončení 

opravy vodovodní přípojky v areálu školy. Stavební práce na výstavbě MŠ byly důvodem 

přesunu tříd z učebního pavilonu, aby byla zajištěna nerušená výuka. Společné zahájení bylo 

před historickou budovou, imatrikulace prvňáčků na ÚMČ. Nově škola získala certifikát 

Rodiče vítáni. Nabídka volitelných předmětů na II. Stupni. Logopedie pro děti z MŠ i I. 

stupně od října. Akce, dny otevřených dveří, zápisy – viz. webové stránky školy.  

4. P. Charalambidis informoval o umístění souhrnných výsledků testování žáků 5. a 9. tříd na 

stránkách školy. P. Rozkovec požádal o doplnění zhodnocení naší ZŠ v porovnání s ostatními 

zúčastněnými školami, pro zlepšení vypovídací schopnosti výsledků. 

Proběhla diskuse - odliv žáků z bývalé 5. třídy, přijatá opatření v reakci na loňské kázeňské 

problémy některých žáků. Škola doplnila kamerový systém, upravila dozor. 

Na písemný podnět proběhla i diskuse o školní družině – nedostatek míst, nenavazující 

kroužky. Závěr: Škola na příští setkání připraví analýzu a návrh řešení s výhledem na další 

roky (úprava kritérií, cena, doplnění o školní klub….apod.) 



Problémy s přístupností historické budovy (přezouvání po obědě, vyzvedávání dětí z družiny) 

– navrženy některé možnosti – čipy, služba školníka, náhradní přezůvky. Šatní skříňky na 

chodbě – pořídit dětem zámečky, případně udělat skříňky po dvou, aby stačil počet v šatně. 

Školka – problém s opadávajícím venkovním soklem, vlhkost v chodbě. Závěr: rekonstrukce 

objektu může proběhnout až po přestěhování dětí do nové školky, chodbu je zatím možné 

ošetřit fungicidním nátěrem.  

Info o výstavbě nové školky – vzhledem k problémům se zajištěním archeologického 

průzkumu se výstavba zpožďuje a předpokládá se, že by se vše mělo stihnout nejpozději do 

konce roku 2012. 

 

Příští setkání se uskuteční 23. 11. 2011 v 16.30 hod na ÚMČ. 

 

 

Zapsala: Strauchová 

 

 

 

 

 

 

 


