
Komise pro školství, sport a tělovýchovu 

                                1.Zasedání dne 23. 1. 2023 

 

Místo: zasedací místnost ÚMČ Praha – Slivenec 

Čas: 17:30 – 19:00 

Přítomni: dle prezenční lis�ny 

 

Složení komise: 

Předseda:  Mgr. Petr Šimek 
Členové:  Mar�n Javůrek 
   Ing. Fran�šek Polák 
   Mgr. Petra Chlumská 
   Marek Mihulka 
   MUDr. Bc. Jelena Černíková 
   BcA. Adéla Rozehnalová 
   Mgr. Jana Šimáčková 
 
 
     Na úvod zasedání předseda Mgr. Petr Šimek všechny přivítal. Tato komise je nově zřizovaná, 
bude řešit úkoly týkající se školy, sportu a tělovýchovy v obci. 
 
ŠKOLA 

1. Výstavba kontejnerové školy – 6 tříd 
Je třeba připravit alterna�vní řešení umístění jedné třídy ZŠ (max 30 dě�) pro případ 
zpoždění výstavby kontejnerové školy. Prověřit možnost využi� budov MČ. 

 
2. Stojany na kola u historické budovy 

- Stávající stojany jsou nedostačující, je třeba vybudovat nové. Unie rodičů nabídla 
jejich zaplacení. Je třeba prověřit, zda UR může toto uhradit. 

      Z: Mgr. Petra Chlumská 
- Zadání projektu 

K terénním úpravám je možná potřeba projekt. Zároveň by bylo vhodné odvodnění 
tohoto terénu. Domluvit s MČ, zda je projekt nutný a zda jej může objednat a 
uhradit (případně jak realizovat úpravy bez projektu).    
     Z: Mgr. Petr Šimek 

3. Fotovoltaika v ZŠ 
Nyní v ZŠ probíhá energe�cký audit. Škola již začala měnit osvětlení za úspornější. Je 
třeba prověřit, ze stavebního hlediska, zda by fotovoltaiky bylo možno instalovat 
      



4. Dopravní situace před ZŠ 
V ranních hodinách je dopravní situace neúnosná. Parkoviště u rybníka je zaplněné, 
rodiče často vjíždí i do zákazu vjezdu u školy. Policie byla již několikrát informována. 
V současné době rodiče a zejména učitelé parkují v areálu AFK Slivenec (výstavba 
kontejnerové školy).  
- Prověřit na MČ a AFK, zda by i po dostavbě kontejnerové školy bylo možno parkovat 

u AFK, zejména učitelé    Z: Mgr. Petr Šimek 
- Prověřit, zda funguje otevírání dveří na čipy u vchodu do ZŠ ze sportoviště 

Z: Mgr. Petra Chlumská 
 

5. U přechodů pro chodce udělat chodníky bezbariérové (dě� na koloběžkách, matky 
s kočárky). Prověřit v projektu na komunikace. 

Z: Ing. Fran�šek Polák 
 

6. Domluvit schůzku s AFK – p. Starec. Nabídnout členství v komisi. 
Z: Z: Mgr. Petr Šimek 

 
Závěrem ředitelka školy, Mgr. Petra Chlumská, poděkoval úřadu i zastupitelstvu na finance, díky 
kterým se modernizuje naše škola (interak�vní tabule, polyfunkční učebna, dílna, 3D �skárny). 

 
 
 
 
Další schůzka se uskuteční dle potřeby 
 
 
Zapsala: Jana Szilvásiová, DiS., tajemnice komise 
 

 
 
 

 


