
Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Slivenec, 

konané dne 2. 6. 2010 v  17.00 hod. na ÚMČ Praha - Slivenec 

 

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

       E. Vejvodová, R. Sakmarová, , J. Turečková, J. Krejčí 

Omluveni: P. Siganová,  

Nepřítomni: R. Kirovová, J. Čermáková,    

Program: 

1. Volba předsedy školské rady na další 3leté období 

2. Informace o škole (zápis od 1. třídy, do MŠ, 9. Třídy, projekty, granty) 

3. Školní družina – navýšení kapacity 

4. Informace o výstavbě nové školky 

5. Různé 

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

připomínek. Úkol: Distribuce časopisu Slivenecký Mramor do ZŠ a MŠ zajištěna. 

1. Předsedkyní školské rady na další funkční období byla navržena a zvolena (8 pro, 1 se 

zdržel) Ing. Strauchová.  

2. Pan Charalambidis informoval o  zápisu do 1. tříd (celkem zapsáno 46 dětí, z toho 7 

dětí z nespádových oblastí, 8 dětí odklad z loňského roku, 9 dětí má odklad letos, tj. 

38 dětí by mělo nastoupit). Skutečný počet dětí bude znám až při nástupu. Vzhledem 

k vysokému počtu prvňáčků budou otevřeny dvě první třídy (nutno přijmout novou 

učitelku prvního stupně, do konce kalendářního roku bude financovat zřizovatel). Od 

února do května 2010 probíhal iniciační kurz pro předškoláky. 

Paní Vejvodová informovala, že pro šk. rok 2010/2011 bylo volné pouze 1 místo 

v MŠ, hlásilo se 30 dětí. Výběr byl proveden podle stanovených kritérií. V průběhu 

roku se ještě uvolnilo 1 místo, výběr bude dle bodového hodnocení nahlášených 

nepřijatých dětí z 1. Kola 

Paní Sakmarová informovala o žácích 9.třídy – 19 žáků (17 žáků přijato v 1. kole, 2 

žáci ve 2. kole) na 8leté gymnázium byli přijati 3 žáci (v ročníku zůstane 16 žáků) 

Pan Chralambidis dále informoval o pokračování aktivit navazujících na projekt 

Bezpečné cesty do škol (mezinárodní prezentace na MHMP, vypracovaný plán 

mobitlity). Pí starostka informovala o dohodě s projektantem ing. Machem. 

V souvislosti s počasím se zpozdila výstavba zelené učebny, altánků a instalace 

přístřešků na kola. Dále pokračuje práce na projektu ekoškoly, zdravé školy. Podán 

projekt do grantu Nadace ČEZ – oranžová učebna – vyhodnocení teprve proběhne. 

V rámci prevence sociálně patologických jevů je ve škole instalována velkoplošná 

obrazovka (tématicky zaměřené klipy). 

K výročí 110 let od založení školy proběhne slavnost 25. 6. 2010 od 14.00 hod, 

probíhat bude i v MŠ. Úkol: Pí starostka zapůjčí škole nahrávku z oslav 100 výročí 

založení školy. Pí Strauchová zkontaktuje paní z Fundusu Barrandov (zapůjčení 

historických školních lavic) 



Pí Kudláková zmínila plánované společné vystoupení žáků ZUŠ a ZŠ na 1. Adventní 

neděli 28.11. 2010  

Úkol: zástupci školy - do konce září potvrdit účast žáků ze ZŠ. 

3. Kapacita školní družiny – požadavek navýšení kapacity školní družiny byl 

prezentován na Fóru zdravého města (12. 5. 2010). V současné době navštěvuje 2 

třídy družiny celkem 60 dětí. V případě zvýšení až na max. možný počet 80 dětí by 

bylo nutné přijmout na čtvrtinový úvazek dalšího pracovníka. V případě otevření 2 tříd 

prvního ročníku  bude nutné přijmout pedagoga (zvýšená potřeba finančních 

prostředků).  

4. Projednání Inspekční zprávy ČŠI – kontrola byla zaměřena na hodnocení souladu 

učebních dokumentů s právními předpisy dle § 185 odst. 1 školského zákona. Úkol: 

Pan Charalambidis rozešle členům komise odkaz na stránky MŠMT, kde je možné si 

znění zprávy stáhnout. Členové školské rady si zprávu prostudují a na příštím jednání 

přednesou dotazy. 

5. Pí Musilová informovala o postupu na plánované výstavbě nové školky – výstavbu 

bude realizovat OMI MHMP, během května letošního roku byla předána 

dokumentace, do konce června bude vypsané VŘ na zhotovitele. Termín realizace 

bude znám po zadání podmínek VŘ a výběru zhotovitele – nejdříve v září 2010.  

6. Různé 

Pí Strauchová vznesla dotaz ohledně domácích úkolů – dětem jsou úkoly zadávány 

různou formou, záleží vždy na jednotlivém pedagogovi. Kvalita domácí přípravy je 

individuální dle přístupu jednotlivců.  

Pí Turečková vznesla dotaz ohledně údajného sloučení budoucí 7. a 8. třídy. Pan 

Charalambidis zmínil, že toto nelze již ze zákona. Bude probíhat pouze společná 

výuka předmětů, které toto umožňují (např. TV, VV, PV).   

Proběhla diskuse o nízkém počtu budoucích žáků 7. a 8. třídy. Pí Sakmarová v té 

souvislosti informovala o nové spolupráci školy s PhDr. Michalovou ze Zlíchova při 

posuzování žáků s poruchami učení. 

Diskuse o další spolupráci s veřejnou knihovnou Slivenec – výběr cizojazyčných knih 

vhodných pro doplnění výuky žáků.   

Od nového školního roku bude probíhat v nové kuchyňce kroužek vaření. Je o něj 

velký zájem i ze strany chlapců.  

Diskuse o možnostech popularizace zájmových aktivit probíhajících po vyučování i u 

veřejnosti. Pí starostka zmínila možnost hromadných mailů pro informování o dění ve 

škole.  

Úkol: Pí Strauchová zkontaktuje nepřítomné členy školské rady, v případě uvolnění 

mandátu bude informovat zástupce školy a domluví se na dalším postupu. 

 

Příští setkání školské rady bude v říjnu 2010. 

 

Zapsala: Strauchová 

 

 



 

 

 

 

 


