
Zápis z jednání školské rady školy  
 „Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16“ 

 se sídlem Praha 5, Ke Smíchovu 16, PSČ 15400,  
Identifikační číslo: 70108391, zaps. u Městského soudu v Praze, odd. Pr, vložka 903, (dále jen 

„škola“), konané dne 2. 12. 2015  
v sídle MČ Praha - Slivenec 

 

Program: 
1. Informace ze schůzky Unie rodičů – pí Ježková 
2. Projednání návrhu rozpočtu a hospodaření školy¨ 
3. Různé 
 
K zápisu z minulé schůzky: 

bod 3 – školní řád byl upraven dle připomínek ŠR. Příspěvky žáků na web budou zveřejněny 
prostřednictvím žákovského parlamentu, který v současné době vede pan uč. Havelka, schází 
se 1x měsíčně.  

bod 5 – připojení k internetu prověřeno, byly doplněny přístupové body. Poptávka firmy 
Microsoft – trvá. Unii rodičů byla předána specifikace požadovaného ICT vybavení, které by 
zaplatila Unie rodičů Rodiče dětí se poptají u svých zaměstnanců, zda neodprodávají či 
nevyřazují ICT techniku vhodnou pro školu. Z příspěvku zřizovatele bude ještě pořízena 
interaktivní tabule a zabezpečení vchodů do pavilonů čipy (od nového roku). U historické 
budovy zatím nebude řešeno (má elektrický vstupník a zvonky). 

Diskuse – pí Strauchová informovala, že problém s větráním a přehříváním školky se MČ 
pokusí řešit ve spolupráci s UCEEB (Univerizitní centrum energeticky efektivních budov) při 
ČVUT a připravuje na to výzkumný projekt do Operačního programu Praha pól růstu 
(OPPPR). Závěr: Návrhy řešení budou konzultovány s některými rodiči z Unie. 

Zvýšení nabídky výuky jazyků – po diskusi se jako nejvhodnější varianta na zlepšení výuky 
jazyků jeví zavedení půlení tříd na jazyky jako standart. Závěr: Škola připraví koncept této 
varianty, k upřesnění odhadu (zvýšené náklady předpoklad 1 úvazek učitele navíc tj. 200 tis. 
– část by mohla hradit unie, část z příspěvku zřizovatele). Zavést ideálně již od II. pololetí.  

Dále se diskutovala situace s financováním asistentů – podfinancování ze SROV. Možno zvýšit 
spolupráci s neziskovými organizacemi, případně založit pobočný spolek unie rodičů pro 
zajištění financí na dokrytí asistentů. 

Problém s darováním financí škole – pí ředitelka informovala, že po problémech s dary ve 
školce upravila postup pro poskytování financí škole (vše přes smlouvu) dle pí Ježkové je to 
příliš direktivní, na schůzce rodičů se domluvili na jiné vhodné variantě.  

Pí Strauchová informovala o předloženém návrhu rozpočtu školy na rok 2016. Výše příspěvku 
zřizovatele je předpokládaná ve stejné výši jako letos a to 2,7 mil. Kč s tím, že část prostředků 
bude sloužit na zkvalitnění výuky jazyků dle zvolené varianty viz. výše. Závěr: Pí Strauchová 
předloží upravený návrh zřizovateli.  



Pan Boehm navrhnul spolupráci s německým velvyslanectvím na projektu Šprechtíme. Pí uč. 
Levá informovala o výletu s žáky do Německa, další pozvání do berlínského parlamentu 
bohužel vzhledem k bezpečnostní situaci musela zrušit. Závěr: Škola si zjistí podmínky 
projektu a případně se zapojí. 

 
Diskuse 
Pí Ježková informovala, že unie rodičů přijala nové stanovy. Zápis ze schůze bude umístěn na 
web. 
Pí ředitelka informovala o připravovaném projektu do OPPPR ve spolupráci s 5 dalšími 
školami – téma integrace. 
Všichni zúčastnění se shodli, že letošní advent (venkovní vystoupení i vánoční dílny) se velmi 
povedly. Poděkování rodičům z unie za zajištění většího podia, škole za dílny a přípravu 
vystoupení. Navrženo zveřejnění videa z vystoupení na youtube (problém se zveřejněním – 
např. zaheslovat), Zapojení školy do vánočního jarmarku prostřednictvím stánku. Příští rok 
bude mít škola jarmark na nádvoří.  
  
Další setkání školské rady by se mělo uskutečnit co nejdříve po zápisu do prvních tříd.  
 
 
Zapsala:  Strauchová 
 

 

   


