
Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Slivenec, 

konané dne 5. 11. 2014 v 17.00 hod. na ÚMČ Praha - Slivenec 

 

Přítomni:  S. Strauchová, L. Kudláková, M. Láznička, M. Michálková,  V. Šimáčková, L. Matulová,          
        H. Brožová, J. Rozkovec, P. Opatrná, B. Kratochvílová  
Nepřítomni: L. Hasíková 
Host: ředitelka školy I. Rosová    
 

Program: 

1. Volba předsedy ŠR na další funkční období  

2. Projednání a schválení  Výroční zprávy ZŠ a MŠ za rok 2013/14  

3. Různé 

 

 

Na úvod pí Strauchová  představila nového člena ŠR p. Michala Lázničku, jmenovaného zřizovatelem 

místo pí Plamínkové, která se pro zaneprázdněnost svého členství v radě vzdala. 

 

1. Volba předsedy ŠR na další funkční období  (6/2014-6/2017) 

 

Na další funkční období byla předsedkyní školské rady zvolena pí Strauchová. 

 

2. Projednání a schválení  Výroční zprávy ZŠ a MŠ za rok 2013/14  

 

Výroční zpráva školy včetně příloh byla členům ŠR rozeslána mailem k prostudování.  Pí Strauchová 

vznesla dotaz na situaci s integrací žáku a počty asistentů pedagoga. Pí ředitelka vysvětlila současný 

stav na naší škole a zároveň vysvětlila postup získávání asistentů a finančních prostředků na jejich 

mzdy a zároveň nutnost součinnosti rodičů integrovaných žáků. Dále zmínila, že ve výroční zprávě je 

nově také vlastní hodnocení školy u každé oblasti.  

Závěr:  ŠR Výroční zprávu ZŠ a MŠ za rok 2013/14 projednala a schvaluje bez výhrad. 

 

3.   Různé 

Podnět od pí Krpatové -  týkající se učebny současné 4. třídy s 30ti žáky, která se od letošního 

školního roku přesunula z historické budovy do učebny umístěné ve správním pavilonu, která je 

prostorově menší a neumožňuje tradiční uspořádání lavic. 

Pí Brožová vysvětlila, že přesun 4. třídy z historické budovy byl nutný vzhledem k počtu dětí na I. 

stupni.  Pí ředitelka informovala, že velikost třídy pro daný počet žáků je v souladu s hygienickou 

vyhláškou a s třídní učitelkou již od začátku školního roku byly zkoušeny varianty rozmístění lavic, aby 

vyhovovalo jak výuce, tak pohybu dětí o přestávce a děti s dnešním uspořádáním lavic nemají 

problém. Pí Michálková informovala i o změně „nálady“ v kolektivu třídy a dopadu na klid při 

vyučování. Pí učitelka Matulová vysvětlila, že u žáků ve 4. třídě už se začínají projevovat rozdíly ve 

výuce i ve vyhraňování osobností, že je to takový první zlom a větší třída by na tom nic nezměnila.   

Pro příští roky bude třeba, aby se zřizovatel spolu se školou pokusil možnými stavebními úpravami 

v učebních pavilonech navýšit počet tříd (vzhledem k dispozičnímu řešení pavilonů je to však velmi 



problematické) a i zbývající  odbrné učebny budou muset být obsazeny kmenovými třídami druhého 

stupně. Závěr: Škola navrhuje možnost rodičům kdykoli navštívit výuku v dané třídě. 

 

Pozvánky na adventní a vánoční akce  

Pí Kudláková informovala o chystané tradiční akci Rozsvěcení vánočních stromů ve Slivenci a Holyni 

30. 11. 2014, které letos spolupořádá MČ, farnost, Klub Švestka, škola, družina a unie rodičů. Ve škole 

začne program už ve 12.00 hod. vánočními dílnami, pak bude v kostele svěcení adventních věnců a 

hudební program u  vánočního stromu. 

 

Nové dětské hřiště MŠ – Tajemná zahrada bude doděláno celé ještě v letošním  roce mimo sázení 

keřů a trvalek, které by zvládla škola v příštím roce svépomocí s rodiči. Pí Strauchová vznesla dotaz na 

možnost otevření hřiště i pro veřejnost. Škola tuto možnost zváží s ohledem na zajištění bezpečnosti 

a pořádku nejen na tomto hřišti, ale i v celém areálu.   

 

Dále se diskutovalo o zajištění bezpečnosti prostor školních budov i areálu v kontextu nedávné 

události ve Žďáru nad Sázavou. Česká školní inspekce bude kontrolovat, jak jsou jednotlivé školy 

zabezpečeny.  Vzhledem ke členitosti areálu a počtu budov a vstupů je to v naší škole velmi obtížné, 

ale je to řešeno pomocí dozoru, příp. školníkem. Byla diskutována i možnost čipů na vstupních dveří, 

které by mohly zároveň sloužit i pro školní jídelnu na výběr obědů – je to otázka peněz a je otázka zda 

je to dostatečné řešení pro vstupy do budov. Kamerový systém MČ – je problém s provozováním 

(Úřad pro ochranu osobních údajů), řeší se dlouhodobě s MHMP OKŘ možnost zařazení některých 

lokalit Slivence do městského kamerového systému.  

 

Školní klub – jehož zřízení v rámci DČ bylo řešeno na minulé školské radě se podařilo velmi rychle 

otevřít a všichni, jak děti, tak rodiče si jej pochvalují – funguje v období mezi odpoledním vyučováním 

případně kroužky. Pro žáky druhé stupně funguje v pavilonu B studovna s PC, knihovnou a do 

budoucna i deskovými hrami a je taktéž velmi využívána.  

 

Pí ředitelka zmínila i nespokojenost s podobou a funkčností současných webových stránek školy, 

které by škola ráda udělala nové s fotkami naší školy a dětí. Je třeba ujasnit si, jaké funkce (zda sekci 

pro žáky, rodiče a ostatní apod. Doporučeno poptat rodiče, zda nemají na doporučení dobrou firmu, 

či webmastera, který by škole pomohl.  

 

 

 

Zapsala: Strauchová 

 

 

 


