ZÁPIS ŠKOLSKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ KOMISE - Libčice nad Vltavou
Místo : ZŠ Libčice nad Vltavou
Datum a čas : 3. 6. 2015, 17:30
Přítomni : pan Ing. Miloslav Novák, pan Tomáš Hykeš, pan Ing. Jiří Slanina, paní BC Alice
Králová
Hosté : ředitelka ZŠ paní Mgr. Drahomíra Raveane, zástupkyně ředitelky ZŠ paní Mgr.
Alena Pastorová
starosta města pan Ing. Pavel Bartoš MBA, zastupitelka města za LOS paní Ilona
Ptáčková
Jednání :
1. Předání poznatků po posledním jednání.
2. Vzájemné představení, vysvětlení činnosti ŠK, určení kompetencí a způsobu
komunikace.
3. Seznámení se s řízením ZŠ, technickým zajištěním chodu školy – kvalitní spolupráce
se zřizovatelem - doporučení ŠK.
Kapacita školy a využití prostor – vhodné rozšíření pro další učebny vycházet
z rozvojového a demografického plánu vývoje obyvatel a rozvoje města.
Na tomto základě a stavu vývoje naplňování prvních tříd připravit návrhy na možnosti
rozšíření ZŠ.
Možnosti – využití stávajících (zatím obsazených bytů) v budově školy, půdní
prostory – vestavba, možná přístavba ZŠ.
4. Personální zajištění – učitelský sbor bude doplněn a rozšířen dle plánu a aprobací,
zvyšování kvalifikací v rámci sboru.
Stabilita by mohla být zajištěna služebním bytem pro učitele – doporučení ŠK radě
města.
5. Dětský klub KLUBÍČKO – provozuje zřizovatel v budově ZŠ, nezasahuje do provozu
a chodu školy. Ze strany vedení ZŠ zatím není výhrad.
Po příslušném rozšíření kapacity MŠ a zajištění provozu bude kapacita klubu
přemístěna v rámci MŠ a učebna uvolněna pro potřeby ZŠ.
6. Slovo starosty – komentář k rozvojovému a strategickému plánu, možnosti rozšiřování
školských zařízení, finanční politika – kraj – město – ZŠ.

7. Seznámení se s projekty školy. Minulé – asistenční – jejich vývoj a přínos, jazykové
pro učitele i děti, včetně výjezdu do Velké Británie – hodnocení a další rozvoj.
Další projekty školy, výtvarné, čtení s Andersenem, projektové dny a další (bližší
informace na stánkách www.skola.libcice.cz).
Jejich přínos pro žáky i pedagogy ZŠ.
8. Fond školského rozvoje – jeho využití na podporu a zkvalitňování výuky, jeho využití i
v rámci mimoškolní výchovy, na podporu kroužků
výtvarných, sportovních a technických. ŠK – doporučuje dobrou přípravu žádostí na
podporu z fondu školského rozvoje.
9. Proběhla prohlídka učeben i zázemí ZŠ. Možnost zřízení technické učebny –
laboratoře pro přírodní vědy – slíbena podpora člena ŠK.
10. Školská komise doporučuje – zvýraznění mediální aktivity na podporu akcí a projektů
ZŠ a to na stránkách LN i regionálních periodik,
aktivní internetové prezentace.
11. Další spolupráce ŠK a školy bude probíhat v rámci průběžných konzultací předsedy
ŠK a ředitelky školy a plánovaného setkání v novém školním roce.
Závěr

