
Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Slivenec, 

konané dne 28.5.2012 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, J. Rozkovec, P. Mitáš 

Nepřítomni: P. Socha 

Host: ředitelka PhDr. Lisnerová 

    

Program: 

1. Informace MČ (výstavba školky, průzkum zateplení fasád, studna, úprava plochy 

v centru před školou, dešťovka) 

2. Informace ze ZŠ (akce, změny, co nás čeká v příštím školním roce) 

3. Různé 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání – nebyly úkoly. 

 

1. Informace z MČ – ing. Musilová  

školka – výstavba pokračuje, do konce roku 2012  bude hotová hrubá stavba a zateplení, na 

jaře se bude pokračovat interiéry. Závěr: Otevření školky od září 2013. 

Průzkum fasád – technologicky nekvalitně provedené, neleze již reklamovat. Opravy 

postupně, zatím byly opraveny okapy, které byly také příčinou zatékání za fasádu, ostatní 

postupně dle finančních prostředků. 

Dešťovka (odvodnění areálu školy, zaústění do rybníka) – 30. 5. 2012 bude zastupitelstvo 

schvalovat realizaci. Na tuto akci naváže úprava plochy v centru před školou, včetně posunu 

zastávky, změny trasy přístupové komunikace a nového parkoviště. Všechny práce začnou 

v červenci a budou probíhat během prázdnin. 

Studna – škola dostala dary od rodičů (18 tis.) – povolení a úprava se řeší ve spolupráci 

s ÚMČ. 

2. Informace ze ZŠ 

Pí ředitelka informovala o nových úpravách v jídelně (stoly, židle, výmalba). Dále se řeší 

úprava zdí pod obložením – dokončení o prázdninách.  

Akce – spaní ve škole pro 2., a 3. A, den bez aut, květinový den, hlídky mladých zdravotníků, 

soutěž v cyklistice, sběr papíru (školní parlament rozhodl o pořízení kozy a pumpy pro děti 

v Africe – Rada rodičů chce pro příště info předem o účelu). Rodičovské kavárny – budoucí 

prvňáci, přednáška čtenářská gramotnost, 4. 6. 2012 informační schůzka. 1. 6. 2012 – 

celoškolní olympiáda – (suchá i mokrá varianta při nepřízni počasí), 6. 6. 2012 den 

bezpečnosti (ČCK, městská policie) – cílem je bezpečnostní příprava dětí na prázdniny. 



Dále proběhne loučení s 9. tř.,  škola v přírodě, celoplošné testování 5. a 9.  tříd z angličtiny, 

matematiky a českého jazyka. 

11. 6. 2012 odpoledne proběhne obhajoba závěrečných prací žáků 9. třídy na téma kam dál.  

Na stránkách školy je organizace školního roku 2012/13 (ředitelská volna  ještě plánují) 

Přislíbeno použití investičního fondu na nové vybavení počítačové učebny.  

Na přelomu září a října 2012 proběhne adaptační kurz 3. třídy a dětí z MŠ. 

Úpravy ve školním vzdělávacím programu (na základě provedeného dotazníkového šetření) 

nově anglická konverzace, novinářská a literární dílna, digitální technologie, gastro a 

pěstitelství. 

Požádáno o grant – ČEZ, a.s. (vybavení fyzikální učebny), ČEPS, a.s.(mimovýukové aktivity 

a hudební vzdělanost) 

Akce v MŠ – rozloučení s předškoláky 20. 6. 2012, každou středu „zvykačky“ pro nově 

přijaté děti na příští rok. 

Školní klub – provozovat bude Unie rodičů, zatím není jasné jak to bude. 

Personální změny ve škole – odchod paní učitelky Prixové a Smažinkové (I. stupeň) 

z osobních důvodů, žádný jiný konkrétní důvod nebyl uveden. Proběhla velká diskuse jakým 

způsobem tuto situaci bude škola řešit. Pan Mitáš a paní Michálková se dotázali, jaké 

informace budou předloženy rodičům na plánované schůzce 4. 6. 2012. Pokud nebude 

navrženo jasné řešení hrozí velký odchod budoucích prvňáčků. Závěr: Školská rada se 

dohodla na uskutečnění plánované schůzky dne 4. 6. 2012 v 18.00 hod. kde bude vysvětlena 

situace spolu s návrhem řešení obsazení pedagogy v budoucích 1., 2. a 3. třídách, pokud 

možno i s osobním představením nových pedagogů. 

Od září bude ve škole zřízena funkce druhého zástupce ředitelky pro věci pedagogické, 

kulturní apod., jmenována do této funkce bude paní učitelka Sakmarová. 

Další schůzka školské rady se uskuteční ještě před koncem školního roku.  

 

 

 

 

Zapsala: Strauchová 

 

 

 

 



 

 

 


