
Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Slivenec, 

konané dne 23.11.2011 v 16.00 hod. na ÚMČ Praha - Slivenec 

 

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

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

Host: ředitelka PhDr. Lisnerová 

    

Program: 

1. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2012 

2. Adventní a vánoční akce - info  

3. Různé 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání, plnění úkolů: Školní družina – na základě zjištění 

v okolních školách je cena za družinu adekvátní, ale kapacita 90 dětí je max. vzhledem 

k celkové  kapacitě školy 300 dětí. Pro příští školní rok dojde k úpravě kritérií (pouze do třetí 

třídy), bude připraven dotazník pro rodiče zda chtějí školní klub, patronát by vzala unie 

rodičů. V současné době mají děti, které se nedostali do družiny možnost počkat ve škole na 

kroužky (zajištěn dozor, hlídání). Školní klub se řídí vyhláškou o zájmovém vzdělávání. ŠR 

informaci bere na vědomí, při založení školního klubu řešit efektivitu (finance, personální 

zajištění), příp. jinou variantu řešení. 

Školka (opadávající omítka venkovního soklu, plíseň) – přestěhování dětí do nové školky se 

odsouvá (problémy s výstavbou), termín oprav trvá i vzhledem k dalším nutným investicím 

zřizovatele do oprav školy (výměna stoupačky ve správním pavilonu), dále problémy se 

zateplením fasády historické budovy i pavilonů. Plíseň ve školce bude řešena pomocí 

fungicidních čistících prostředků (školník, uklízečka, příp. údržbář mč). 

Přezouvání dětí ve školní jídelně – zřizovatel požádal hygienickou stanici hl. m. Prahy o 

vyjádření. Dle sdělení hygieny neexistuje žádná legislativa, která by tuto problematiku 

upravovala a je pouze v kompetenci ředitele, jakým způsobem toto organizuje, je to pouze 

otázka zajištění úklidu a hygienické riziko z manipulace s přezůvkami je možná větší než 

zvýšená potřeba úklidu podlahy.     

1. Všem členům ŠR byl zaslán Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2012 předem v elektronické 

podobě. Pí ředitelka podala informaci o navrhovaných položkác včetně požadavku na zvýšení 

příspěvku od zřizovatele o 100 tis. (zdůvodnění – navýšení DPH). Pí starostka informovala o 

špatné finanční situaci HLMP, což bude mít za následek snížení dotace pro naší MČ v řádu 

500 tis. a zároveň nutných investicích do oprav školy. Případné navýšení prostředků od 

zřizovatele bude kompenzováno snížením ostatních nákladů např. na spoluúčasti grantů, 

stavební úpravy apod.  Závěr: Návrh rozpočtu byl projednán a  ŠR bere na vědomí. 

2.  Pí ředitelka spolu s pí Siganovou informovala o plánovaných adventních akcích ve 

spolupráci s unií rodičů – vánoční dílny, MČ – koncert v kostele, rozsvěcení vánočního 



stromu. Den otevřených dveří bude mimořádně i v prosinci (16. 12.), putování se sluníčkem – 

prezentace pro mateřinky.   

3. Pí Strauchová vznesla dotaz ohledně sdružení Unie rodičů při ZŠ a MŠ Praha – Slivenec 

(jaký má statut, stanovy apod.). Pí Plamínková informovala, že byla zakladatelkou místního 

sdružení Unie rodičů ČR před několika lety, poté předala předsednictví paní Szilvásiové. Unie 

rodičů ČR již zanikla a je třeba sdružení rodičů na naší škole a jeho činnost zajistit v souladu 

s platnou legislativou.  

Pí Michálková  zmínila personální změnu učitelky ve školce, kterou jako rodič hodnotí velmi 

pozitivně. Dále vznesla dotaz na údajné sloučení některých tříd na II. stupni ZŠ. DLe sdělení 

pří ředitelky žádné třídy nejsou sloučeny. Na dotaz pí Strauchové bylo vysvětleno, že 

v některých  ročnících (např. 8. a 9. tř.) probíhá spojená výuka některých předmětů. Je to plně 

v kompetenci ředitele, má to i přidanou hodnotu v práci napříč ročníky.  

Vzhledem k tomu, že stále vznikají různé fámy o úrovni výuky na II. stupni je třeba stále 

prezentovat jakým způsobem, pomocí jakých metod a s jakými výsledky je vedena výuka na 

II. stupni, aby se naše škola nebyla pouze přípravkou některých dětí na víceletá gymnázia, ale 

plnohodnotnou alternativou. Na I. stupni panuje obecná spokojenost s výukou i pedagogy. 

Pan Rozkovec vznesl dotaz na spokojenost s nově nastoupenými pedagogy. Pí ředitelka 

informovala, že mimo změny učitelky v MŠ je doposud spokojena, pravidelně chodí na 

hospitace.  

 

 

Zapsala: Strauchová 

 

 

 

 

 

 

 


