JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ KOMISE - Libčice nad Vltavou
Místo : Základní škola Libčice nad Vltavou
Datum a čas : 9. 4. 2018
Přítomni :

18.00 hodin

BC Alice Králová, Ing. Miloslav Novák, Tomáš Hykeš,
Ing. Jiří Slanina

Ředitelka ZŠ : Mgr. Drahomíra Raveane
Předseda školské rady ZŠ : Ing Vít Penížek Ph.D.
Hosté zastupitelé : Ing. Ilona Chrtová, Hannah Bartiková, Ilona ptáčková,
Ing. Tereza Nehasilová
Úvod : T. Hykeš – přivítal přítomné, seznámil je stručně s programem, poděkoval
paní ředitelce za vstřícnost a předal jí slovo
D. Raveane – seznámila všechny se ZŠ v základních rysech, odpověděla na
první otázky ( počty dětí ve třídách, zápisy do prvních tříd aj.)
Prohlídka budovy ZŠ a příslušenství: paní ředitelka provedla přítomné celou budovou, byla
provedena prohlídka šaten, vstupů do škol, školního dvora, hřiště i malé zahrádky.
Konstatováno jako ucelený prostor s vhodným využitím. Proveden zasvěcený výklad paní
ředitelky a odpovědi na konkrétní otázky (zabezpečení budovy, pohyb na školním dvoře aj.)
Zabezpečení je odpovídající – zámky, videotelefony, režim vstupu.
Za zmínku stojí prostory zvané rodičovna – vstup ze školního dvora. Je určen pro rodiče při
přebírání dětí, popřípadě konzultace, vyzvedávání věcí a je zde i možnost pořádání výstav –
práce dětí.
Prohlídka pokračovala školní jídelnou, družinami a zázemím opět s výkladem a odpověďmi
na otázky provozu těchto zařízení, rekonstrukce a možnosti rozšíření.
Následovala prohlídka většiny tříd od první do deváté, včetně vybavení a možností využití.
Také specializované učebny PC a informatiky, výtvarná a přírodovědná se ukázaly jako dobře
vybaveny s dalšími možnostmi.
Dále jsme se seznámili s projekty školy jako Edison – dopisování a seznamování s cizím
krajem i exotikou. Podpora psího útulku – charitativní aj.
Významný dojem na nás učinilo vybudování školní knihovny a studovny, velmi pěkné
prostory i záměr, doufáme, že budou využívány v hojné míře.
Další jednání pokračovalo ve sborovně, kde bylo připraveno malé, ale milé pohoštění.
Byly vzneseny další dotazy a dostalo se nám vysvětlení na téma – asistenti žáků a jejich
využití, personální stav a jeho odbornost (plně zabezpečeno) Fond školského rozvoje.
Odchody dětí na jiné školy (v daleko menší míře) bez zdůvodnění, naopak je stále větší příliv
dětí. Odchody dětí na víceleté gymnasium – průměrně 2x ročně, dále slučování tříd a počet

dětí – dle norem a potřeby. Stávající i připravované granty – investiční i vzdělávací, potřeba
školních bytů a stávající využití. Možnosti rozšíření školy a její kapacita.
Otázek bylo mnoho a byly na ně připraveny adekvátní odpovědi ředitelky ZŠ.
Závěr : toto setkání bylo vyvoláno ze strany zastupitelů, kteří se zajímají o aktuální stav všech
škol v našem městě. Proto školská komise připravila toto první setkání na půdě ZŠ.
Jednání, včetně prohlídky bylo velmi podnětné a všichni se podrobně seznámili se
stavem i problematikou ZŠ. Věříme, že to napomůže zastupitelům při rozhodování o
návrzích, spojených se základní školou v Libčicích.
Školská komise hodnotí prostředí ZŠ jako velmi příjemné pro děti i rodiče s
přátelským přístupem personálu i vedení školy. Na dobré odborné úrovni s dalším
rozvojem, dle trendů i norem MŠMT. Ale i dle potřeb dětí, rámci možností a za
dobré spolupráce se zřizovatelem.
Za školskou, sportovní a kulturní komisi – Tomáš Hykeš

