
Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Slivenec, 

konané dne 23. 5. 2011 v 16.00 hod. na ÚMČ Praha - Slivenec 

 

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

                  J. Krejčí,  P. Siganová, R. Sakmarová, J. Turečková, P. Socha, M. Michálková, 

                  J. Szilvásziová 

Omluveni:, E. Vejvodová 

Host: ředitelka PhDr. Lisnerová 

    

Program: 

1. Informace o přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia a střední školy, celková 

situace počtu dětí ve škole 

2. Úrazy ve škole, kázeň 

3. Stavby nové MŠ - informace 

4. Informace ze školky 

5. Hospodaření ZŠ – rozpočet 

6. Různé 

Kontrola zápisu z minulého jednání, plnění úkolů: Zápis z minulého jednání byl bez 

připomínek. Úkoly splněny. 

Na úvod byli představeni nově zvolení zástupci ve ŠR z řad rodičů – pí Michálková a pan 

Socha. Vzhledem k blížícímu se konci mandátu dalších členů z řad rodičů a školy požádala pí 

Strauchová p. Charalambidise o předání ucelené informace o volbách a s tím souvisejících 

informací ohledně doby trvání mandátů všech členů zvolených za rodiče a pedagogy.  

1. Pí Sakmarová informovala o tom, že z 9. ročníku bylo všech 12 žáků úspěšných při 

přijímacích pohovorech nebo zkouškách (4 SOU, zbylí žáci odborné střední školy a 

gymnázium). Ze 7. ročníku nedělal nikdo přijímací zkoušky a z 5. třídy 3 žáci, kteří byli 

přijati. Počet všech žáků se v průběhu roku mění, počáteční stav pro letošní školní rok 

byl 178 žáků.  Pí Strauchová vznesla dotaz zda škola zjišťuje úroveň vzdělání žáků naší 

školy prostřednictvím srovnávacích testů. Pí Lisnerová informovala o zapojení školy do 

pilotního projektu MŠMT - Evaluační standardy (celkem se účastní asi 680 škol), které  

on-line formou testují znalosti žáků 5. a 9. ročníků z českého jazyka, angličtiny a 

matematiky. P. Charalmbidis dále informoval o provádění srovnávacích scio testů na 

naší škole v minulých letech. Výsledky žáků mají přímý dopad na 2. stupeň – 

přizpůsobena nabídka nových volitelných předmětů.  

2. Pí Strauchová informovala o tom, že od května roku 2010 nemají školy povinnost 

informovat zřizovatele o úrazech ve škole, pouze na přímou výzvu (byla novelizována 

vyhl.č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků). Vzhledem k informacím o situaci ve 

škole, bylo vedení školy požádáno o informace týkající se úrazů. P. Charalambidis sdělil 

statistiku úrazů za poslední tři školní roky (2008/09 – 29 úrazů, z toho 8 zaviněno 

druhou osobou, 2009/10 – 78 úrazů z toho 29 zaviněno druhou osobou, 2010/11 – dosud 

47 úrazů z toho 14 zaviněno druhou osobou) Statistické údaje nehovoří o závažnosti 

úrazů ani o úmyslném zavinění druhou osobou. Nárůst evidovaných úrazů lze přičíst i 

informacím ze školení BOZP, kde bylo doporučeno zaznamenávat veškeré úrazy. Dále 



byla diskuse ohledně řešení resp. prevenci kázeňských přestupků, jejichž důsledkem 

mohou být i úrazy a o celkové situaci ve škole. Pí Michálková vznesla dotaz na 

předcházení případně způsobu řešení případů nevhodného chování či šikany. Pí ředitelka 

a p. Charalambidis informovali o preventivních opatřeních – komunitní kruhy, školní 

řád, doplnění dozoru do prostoru šaten. Pí Sakmarová informovala o aktivní spolupráci 

s poradnou (závisí vždy na spolupráci s rodiči). Pí Strauchová zmínila poslední vážný 

případ, který byl již vyřešen odchodem žáka ze školy, kdy by bylo dobré informovat 

všechny žáky, aby věděli, že každé konání má svůj důsledek a řešení, trest. Pí 

Michálková zmínila potřebu řešit dobudoucna i situaci zraněného žáka. Pí Turečková 

vznesla dotaz, proč nejsou ze strany školy informováni rodiče dětí o tom, že v době 

vyučování jsou vyslýchání policií a v jaké věci. Zástupci školy namítají, že mají 

povinnost policii toto umožnit, zatímco povinnost informovat o tom rodiče nikoli. Z řad 

rodičů i zástupců zřizovatele zazněla připomínka, že neví zda je zde povinnost, ale 

považovali by to za velmi vhodné tyto informace rodičům sdělovat, formu ať zvolí škola 

dle uvážení (zápis do ŽK, mail, telefon, osobní kontakt apod.) Závěr: Vzhledem k tomu, 

že přes zmiňovaná preventivní opatření se ve škole situace s kázní žáků zhoršila, 

doporučila pí Strauchová vedení školy změnu, úpravu či doplnění těchto opatření.  

3. Infomace o zahájení výstavby nové MŠ v zadní části areálu školy podala pí Plamínková. 

Stavba byla zahájena, v první řadě bude vybudována staveništní komunikace, která bude 

po dostavbě (plánována na 1 rok) sloužit jako požární koridor pro areál školy a zařízení 

staveniště. Pí ředitelka informovala o opatřeních souvisejících s výstavbou – vydána 

směrnice o bezpečném pohybu v areálu ZŠ. 

4. Informace ze školky pí Szilvásziová – školka má plnou kapacitu (12 dívek, 8 chlapců). 

Ve školním roce 2011/12 se uvolní 9 míst, rozdáno celkem 31 přihlášek, 27 se jich 

vrátilo z toho přijato dle kritérií 9 (z toho 2 předškoláci), 3 rodiče se odvolali. V novém 

školním roce bude navštěvovat školku 12 předškoláků. Dále byly podány informace o 

akcích pořádaných v MŠ. Z příspěvku do rady rodičů bude na nový školní rok pořízen 

nový celoplošný koberec do MŠ.  

5. Hospodaření školy – paní ředitelka informovala o příjmech rozpočtu na letošní rok, které 

se daří navyšovat z provozování doplňkové činnosti školy (pronájmy, kroužky, služby). 

Závěr: Školská rada bere informace na vědomí. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2011 bude 

zaslán členům v elektronické podobě.  

6. Různé – pí ředitelka informovala o účasti žáků na různých sportovních a vědomostních 

soutěžích, o plánu otevření dvou tříd 1. ročníku, vzhledem k počtu přihlášených 

prvňáčků. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční 1. 6. 2011. 

Pí Siganová zmínila problém s hřištěm v areálu školy, které slouží i veřejnosti – 

problémy s porušováním provozního řádu a vstupem do areálu o víkendech. Závěr: 

Změnit umístění provozního řádu (přidat jeden i ke vstupu do areálu), udělat směrové 

šipky k hlavní brance, aby nedocházelo k vylamování velké brány.  

 

 

Zapsala: Strauchová 



 

 

 

 

 

 

 


