ZÁPIS ŠKOLSKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ KOMISE - Libčice nad Vltavou
Místo : Libčice - klubovna TJ Sokol Libčice
Datum a čas : 21.2. 2017

19.00 hodin

Přítomni : paní BC Alice Králová pan Ing. Miloslav Novák, pan Tomáš Hykeš,
pan Ing. Jiří Slanina
Hosté : paní Hannah Bartiková, zastupitel a kult. referent
Jednání :
1. Příprava plánu práce
2. Kontrola úkolů - anketa dokončení
3. Aktuálně – seznámení se zasedáním školské rady 23.1.2017
4. ZŠ
Rekonstrukce učebny PC – rozšíření – zahájení výuky
Rodičovna - opětovné otevření
Elektronické žákovské knížky + třídnice – vzdálený přístup –budou přicházet v úvahu
v horizontu dvou let za spolupráce rodičů
Příprava besedy s rodiči žáků – do dvou měsíců
5. MŠ
Stav rekonstrukce – dokončeno, drobné úpravy
Příprava k zápisu – jaro 2017
Kapacita, všechny požadavky uspokojeny, volná místa i pro okolní obce
6. ZUŠ
Aktuální stav rekonstrukce, současné podmínky provozu školy
7. Kulturní akce - hodnocení
Zapojení spolků do akcí
Libčické divadlo LOĎ, hrají a zkouší v ZUŠ
POZITIVNÍ ohlasy, nedostatečné prostory
Pěvecký sbor SCANDULA, koncerty v kostele, vystoupení
Pořádá festival – Otevřená zahrada – kvalitní účast i zájem veřejnosti
Jarní – Country festival, pořádá skupina Rumtorád – velká účast
skupin i diváků
Hudební festival – Hašlerka – pořádá LOS stejně jako Film fest, promítání filmů

a expediční kameru, také s velmi dobrými ohlasy.
Veškeré tyto akce se konají za podpory města Libčice, které se aktivně
Účastní na akcích jako Masopust, Posvícení, Městský ples, ohňostroje apod.
Velmi pozitivní je také zapojení všech škol – ZŠ, MŠ, ZUŠ na kulturních akcích
a jejich prezentace.

8. Podněty
V nově zrekonstruovaných budovách – Kotelna, Uhelný mlýn v areálu Šroubárny
Ve spolupráci s městem zajistit pořádání vhodných kulturních akcí
a využít tak potenciál tohoto prostoru
9. Závěr – podstatou kulturních akcí za podpory města, je nejen jejich obsah a přenos,
ale také setkávání spoluobčanů a na těchto akcích a jejich komunikace.
V neposlední řadě také vhodná a dobrá spolupráce všech, kteří se na
těchto akcích podílejí a pomáhají je organizovat.
Za pomoci kalendáře akcí na webu města, aby nedocházelo ke střetu
a vzájemné konkurenci akcí.

