Na návštěvě ve Slivenci
Základní a mateřská škola ve Slivenci je partnerem Prahy 5 v rámci projektu Místní
akční plán ve vzdělávání pro Prahu 5 OP VVV, který zahrnuje území Praha 5 a Slivenec.
Škola je zřizována Městskou částí Slivenec. Odbor školství ÚMČ Praha 5 poskytuje
škole podporu a servis, ředitelka Mgr. Ivana Rosová se zúčastňuje pravidelných
čtvrtletních porad s řediteli námi zřizovaných škol. V červnu 2016 byla paní ředitelka
zvolena místopředsedkyní Řídícího výboru MAP.
Čtyři otázky pro ředitelku Základní a mateřské školy Slivenec Mgr. Ivanu Rosovou
Jak vzpomínáte na začátky na této škole?
Není to tak dávno, teprve čtyři roky, a přesto se mi zdá, že jsem tady celé věky. Co
všechno se změnilo! Zpustošená zahrada v kouzelnou oázu vhodnou k rekreaci i poznání.
Nevzhledné chodby školy zacpané starým nábytkem na útulné a estetické prostředí. To je
vidět na první pohled, ale důležitější je, že máme stoprocentně kvalifikovaný
pedagogický sbor, dvojnásobný počet žáků, učební pomůcky včetně interaktivních tabulí
na skvělé úrovni a výsledky vzdělávání dle např. SCIO testů vysoce nadprůměrné. To
vše byly pro mě v začátku výzvy a dělá nám radost, že se daří naše cíle naplňovat.
Je podpora zřizovatele dostatečná?
Jsem ke svému zřizovateli, tj. Městské části Slivenec naprosto loajální, takže - asi na tom
škola není stejně ani z hlediska financí ani z hlediska metodické podpory jako školy ve
větších obvodech, kde jejich zřizovatel má celý odbor školství, kam se mohou ředitelé
obrátit o pomoc. Naši zastupitelé toho mají opravdu hodně na starosti, vedle komunikací
a dalších nezbytných věcí pro městskou část ještě na svých bedrech nesou školu. Snažím
se je moc neobtěžovat a věci si vyřídit sama. Ale myslím, že jsme se vždy na všem zatím
domluvili a nakonec – máme novou školku, nádvoří, staví se tělocvična. Takže –
výborné!
Co vás aktuálně trápí?
Nebudu uvádět ani finance, ani administrativu. To nejsou aktuální bolístky. Nyní mě
nejvíce trápí nedostatek pedagogických pracovníků. V souvislosti se zvyšováním počtu
žáků jsem každý rok přijímala nové kolegy. A měla jsem štěstí, jsou to velmi kvalitní
pedagogové. Opět mám však těžké noci. Potřebuji do rozšiřující se družiny čtyři
vychovatelky, dvě učitelky 1. stupně a jednu učitelku mateřské školy. A Slivenec je od
centra tak daleko!
Vaše přání do budoucna?
Stabilní kvalitní pedagogický sbor, dostavbu školy, spokojené rodiče, děti a žáky.

