
Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Slivenec, 

konané dne 29. 9. 2010 v 16.30 hod. na ÚMČ Praha - Slivenec 

 

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

       J. Krejčí,  P. Siganová 

Omluveni:, E. Vejvodová, R. Sakmarová, , J. Turečková, R. Kirovová, J. Čermáková 

Host: ředitelka PhDr. Lisnerová 

    

Program: 

1. Uvolněné mandáty 2 členů školské rady za rodiče 

2. Projednání výroční zprávy školy za rok 2009/10 

3. Informace o výstavbě nové školky 

4. Doplňková činnost ve škole – informace o nabídce a možnostech 

5. Různé 

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

připomínek. Úkoly splněny. 

1. Členky školské rady zvolené za rodiče – pí Kirovová a pí Čermáková se k dnešnímu dni 

vzdaly svého mandátu. Úkol: p. Charalambidis  zajistí volbu nových členů za rodiče 

(jeden za MŠ) dle schváleného volebního řádu a v nejbližším možném termínu sdělí 

jména náhradníků předsedkyni školské rady.  

2. Výroční zprávy ZŠ a MŠ byla rozeslána všem členům školské rady v el. podobě. 

Přítomní členové neměli ke zprávě připomínky. Závěr: Závěrečná zpráva ZŠ a MŠ za 

rok 2009/10 byla schválena (7 pro)  

3. Pí. Palmínková informovala o probíhajícím (OMI) výběrovém řízení na zhotovitele, 

definitivní výběr bude potvrzen v pondělí 4. 10. 2010, poté musí být podepsána smlouva, 

z které vyplynou konkrétní termíny a postup realizace.   

4. Informace o nabídce kroužků jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách 

školy. Pí Musilová vznesla dotaz ohledně výuky angličtiny rodilým mluvčím (What´s 

English). P. Charalambidis informoval o nových podmínkách, za kterých je možné tuto 

výuku uskutečnit (loni min. 12 dětí letos min. 15 dětí na třídu), což se v současné době 

nedaří zajistit. Zda nakonec výuka proběhne za stávajících podmínek nebo ne se uvidí 

v průběhu října.  Závěr: Zlepšit informovanost rodičů o této možnosti, resp. podmínce, 

případně najít jinou alternativu. Kroužky ZUŠ – plná kapacita, není možné tedy 

uspokojit všechny zájemce o hru na nástroj. Možnost nabídky individuální výuky ze 

strany učitele na kytaru je otázkou vyšší ceny, což rodiče nechtějí, v rámci úvazku 

v ZUŠ už není možné kapacitu navýšit. Ze strany dětí je velký zájem o kroužek vaření – 

dvě skupiny 

5. Různé  

Škola již plně využívá možnosti výuky TV na novém hřišti s umělým trávníkem. 

Spolupráce ZŠ s MČ na vánočních akcích domluvena  s pí Kudlákovou.  

 

 

Zapsala: Strauchová 



 

 

 

 

 

 

 


