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Setkání komise školské a kulturní s vedením základní školy
V krátkosti bych vás rád informoval o setkání naší komise s vedením Základní školy
v Libčicích nad Vltavou, které proběhlo přesně týden před Štědrým dnem, tj. 17.12.2020.
Naše komise se zde setkala s novým panem ředitelem Františkem Bahenským a jeho
zástupkyní Alenou Pastorovou.
Z důvodu mnoha změn, které ve škole proběhly v roce 2020, nemohly naše první otázky
směřovat jinam než na personální obměny. Během tohoto roku ze školy odešlo 9 a naopak
přišlo 8 učitelů. Aktuální stav je 19 učitelů, z toho 17 s vysokoškolským vzděláním a 2 učitelé
si toto vzdělání aktuálně doplňují. Dle vyjádření pana ředitele by ideální stav byl nárůst
učitelského sboru ještě o 2-3 učitele. Další změnou byl nástup nové hospodářky školy.
V lednu 2021 navíc nastupuje i nový pan školník.
Pan ředitel nás seznámil s opatřeními na vylepšení pověsti školy. Mezi tato opatření patří:
●
●
●
●
●
●

Zlepšení komunikace s veřejností
Větší důraz na zlepšení kázně
Zvýšení kvality pedagogického sboru
Zvýšení časové dotace výuku anglického jazyka
Zvýšení investic do vybavení odborných učeben pro výuku přírodovědných předmětů
(fyzika, chemie)
Najmutí psychologa nebo speciálního pedagoga financovaného z evropského
grantového projektu Šablony II

Řešili jsme i kapacitu školy a možnosti jejího rozšiřování v souvislosti s růstem počtu
obyvatel a přibývání mladých rodin s dětmi v Libčicích. Školu v současné době navštěvuje
334 žáků, což je na hraně její kapacity. Pokud by se kapacita měla v budoucnu navýšit, tak
by to v prvním kroku znamenalo udělat z dvou bývalých služebních bytů prostory pro družinu
a tím získat dodatečnou kapacitu. V delším horizontu by bylo možno zvýšit o jedno patro
novou přístavbu.

Díky covidovým opatřením v roce 2020 jsme se informovali i na on-line výuku. Tato výuka
probíhala v plném rozsahu daném nařízeními Ministerstva školství. Pěti žákům bez
potřebného vybavení byla pro tuto dobu zapůjčena potřebná IT technika.
Zajímali jsme se i o spolupráci základní školy s ostatními školami ve městě (tj. mateřskou a
základní uměleckou školou).
Na závěr bych rád poděkoval panu řediteli Bahenskému. Jednalo se pro nás o první setkání
s ním. Setkání komise s vedením školy naplánované na 13.10. bylo totiž díky počátku druhé
pandemické vlny přesunuto až do prosince. Nový pan ředitel na mě učinil díky svým názorům
i přístupu ten nejlepší dojem. Myslím si, že je to dobrá zpráva pro naše město a především
pro žáky a jejich rodiče.
Spolu se svými kolegy z komise Alicí Královou, Olgou Mračkovou a Petrem Musilem vám
všem přejeme úspěšný a šťastný nový rok.
Jiří Slanina
Předseda Komise školská a kulturní

