ZÁPIS ŠKOLSKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ KOMISE - Libčice nad Vltavou
Místo : ZUŠ Libčice nad Vltavou
Datum a čas : 24. 11. 2015, 19.00
Přítomni : pan Ing. Miloslav Novák, pan Tomáš Hykeš, pan Ing. Jiří Slanina,
Omluvena : paní BC Alice Králová
Hosté : ředitel ZUŠ pan Vladimír Kliment
zastupitelka města za Liběhrad paní Hannah Bartíková – kulturní referentka
Jednání :
1. Předání informací a podnětů členů ŠK.
2. Vzájemné představení, vysvětlení činnosti ŠK, určení kompetencí a způsobu
komunikace se ZUŠ.
3. Seznámení s řízením ZŠ, technickým zajištěním chodu školy – kvalitní spolupráce se
zřizovatelem doporučení ŠK.
Přehled poboček – Horoměřice, Velké Přílepy, Holubice – organizace výuky a řízení
poboček,
spolupráce s vedením jednotlivých obcí se stabilizovala, Velké Přílepy (vysoký
nájem) - v jednání.
Kapacita školy a využití prostor – vhodné rozšíření pro další učebny vycházet
z rozvojového a demografického plánu
a stavu vývoje naplňování nových tříd, připravit návrhy na možnosti rozšíření ZUŠ.
V současnosti mírný převis do oborů.
Možnosti – půdní prostory – vestavba, suterén po rekonstrukci ZŠ.
Nedostatečná kapacita školního sálu pro diváky při koncertech a představeních –
podnět pro ŠK hledání a zajištění možných, vhodných zařízení.
4. Personální zajištění – učitelský sbor kompletní, možné doplnění a rozšíření dle plánu a
aprobací, zvyšování kvalifikací v rámci sboru.
4. Materiálové zajištění a vybavení – na dostatečné úrovni, dle výukových oborů.
Veškeré požadavky na pomůcky byly zřizovatelem v současnosti akceptovány.
6. Větší investice v rámci programů MŠMT, nebo kraje nebyly vybrány jako vhodné.
7. V současnosti probíhá na ZUŠ další etapa rekonstrukce, zajišťovaná zřizovatelem. Po
etapě revitalizace učeben a vnitřních prostor, včetně

nových rozvodů technických sítí, probíhá rekonstrukce zahrady. Ta byla výrazně
rozšířena o původní pronajaté zahrádky a v současnosti
probíhá jednání a návrh studie (soutěž ČVUT) na její konečnou podobu. Její součástí
by se mělo stát i kryté podium na pořádání koncertů a
vystoupení v letním období. V současnosti probíhá zatím zarovnávání terénu, hrubá
příprava a oprava oplocení, zdí i schodiště. Vybudován přístřešek na kola a kočárky.
V příštím roce bude mimo zahrady probíhat i rekonstrukce střechy a oprava fasády
ZUŠ.
8. ZUŠ je velmi aktivní školské zařízení, které se prezentuje řadou vystoupení a
koncertů, a to nejen na území Libčic, ale i v blízkém okolí v rámci působnosti poboček.
Aktivně se účastní na akcích města a připravuje své projekty. ŠK – doporučuje
dobrou přípravu žádostí na podporu projektů ZUŠ z fondu školského rozvoje.
9. Proběhla prohlídka učeben i zázemí ZUŠ.
10. Školská komise doporučuje – mediální aktivitu na podporu akcí ZUŠ, koncertů i
veřejných vystoupení na stránkách LN i regionálních periodik,
aktivní internetovou prezentaci. Dále se ZUŠ chce aktivně podílet na koncepci i
přípravě kulturního života v rámci města Libčice.
11. Další spolupráce ŠK a školy bude probíhat v rámci průběžných konzultací předsedy
ŠK a ředitele školy i plánovaného setkání v novém školním roce.
Závěr

