ZÁPIS ŠKOLSKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ KOMISE - Libčice nad Vltavou
Místo : Libčice - areál MŠ Libčice
Datum a čas : 26. 4. 2016 17.00 hodin
Přítomni : paní BC Alice Králová pan Ing. Miloslav Novák, pan Tomáš Hykeš,
pan Ing. Jiří Slanina
Hosté : pan Ing. Vít Penížek
Jednání :
1. Předání poznatků po poslední schůzce
2. Seznámení se zasedáním školské rady 29.2.2016
p. Penížek zvolen předsedou školské rady – spolupráce se ŠKSK
předávání informací
3. MŠ - prohlídka
Pod vedením paní ředitelky Frantové, prošla komise všechny důležité prostory v
areálu MŠ, seznámila se stavem všech zařízení a jejím provozem.
Především jsme si prohlédli novou budovu jako přístavbu MŠ a dozvěděli se
podmínkách otevření nových tříd.
Podívali jsme se i na okolí MŠ – zahrada, hřiště, hrací prvky, zeleň a paní ředitelka
nám sdělila plány na nové úpravy, vybavení apod.
4. MŠ – provoz
V kanceláři proběhlo podrobné vysvětlení provozu školy a věcí souvisejících
Následně proběhly dotazy a jejich vysvětlení paní ředitelkou i panem Penížkem
( člen rady města – radní pro školství )
Jenalo se o kapacitu MŠ – 5 tříd, 120 dětí s přístavbou dostatečná pro Libčice
s ohledem na demografický vývoj a strategický plán.
Podmínky k přijetí – zápis do MŠ
Personální zajištění - 9 učitelů – dostatečné + technický personál
Vybavení školy – kvalitní, včetně pomůcek k výuce, další požadované vybavení bude
zajištěno zřizovatelem
Uvažuje se o zřízení letní třídy, po dokončení rekonstrukce
Ekonomický provoz – zajištěn, stravné 32/den, školné – 600,-Kč další podpora
zřizovatelem a vzájemná spolupráce s městem.
Letní aktivity, výlety, sportovní a kulturní činnost, spoluúčast na akcích města
Další vzdělávání pedagogů, školy, kurzy apod. na dobré úrovni
Prezentace školy – odpovídající
Spolupráce se ZŠ – předškoláci
Spolupráce se ZUŠ – výchovné a vzdělávací, účast na koncertech
5. Hodnocení
Celkový dojem na velmi dobré úrovni. Prostředí pěkné, vybavení velmi dobré
personál kvalitní, atmosféra přátelská a dobré reference.
6. Podněty
Parkování před školkou – možný zadní vstup – parkování u hřbitova
Technické zabezpečení – nutné stavební úpravy

7. Příští schůzka ŠKSK - sport
Všem otázkám ohledně sportu i dětských hřišť bude věnována schůzka ŠKSK
Na samostatném jednání, po schůzce v MŠ, s přizvanými zástupci sportovních
organizací – proběhne koncem června
8. Závěr

