Zápis ze zasedání školské komise MČ Praha - Libuš
Datum:

20. února 2019

Přítomni:
Omluveni:

Mgr. Kateřina Tomešová, PaeDr. Blanka Bartošová, Ing. Lucie Šavelková, Linh Luongová,
RNDr. Lucie Jungwiertová
PaeDr. Lenka Kubrichtová

Hosté:

Mgr. Ivana Gerlašinská — ředitelka MŠ Mezi Domy, Mgr Blanka Chýlová — ředitelka ZŠ
s RVJ, Mgr. Jaroslav Kulik — ředitel ZŠ Meteorologická, Marta Hrubá — ředitelka MŠ
KLukám, Ivana Sýkorová — ředitelka MŠ Lojovická, Mgr. Ivana Koutná — MŠ Ke Kašně,
Ing. Lenka Koudelková- místostarostka, Ing. Šárka Fruncová Vlčková— vedoucí OSŠ

Program:
1.
2.
3.

Uvítání, představení se .Nabídka pomoci ŠK školám
Prezentace jednotlivých MŠ, ZŠ na území MČ Libuš.
Náměty k zamyšlení, diskuze

Poznámky z jednání:
1) na úvod proběhlo základní představení se členů ŠK s prezentací svých profesních zkušeností a toho, čím
mohou v rámci ŠK pomoci, resp. jaký typ podpory případně jednotlivým školským zařízením nabízejí
Členové ŠK vyjádřili zájem a potřebu porozumět jednotlivým zařízením, jejich fungovam a provozu.
2) Následně došlo k představení jednotlivých školských zařízení MŠ a ZŠ z pohledu jejich základní
charakteristiky (tj. počet tříd, Žáků, učitelů, základní činnosti případně témata (projekty, problémy), která se
aktuálně v daném školském zařízení řeší, stručný popis fungování spolupráce školy a rodičovské veřejnosti

aj-)
Prezentace škol proběhly v následujícím pořadí:

MŠ K Lukám
MŠ Mezi Domy

MŠ Ke Kašně
MŠ Lojovická

zš s RVJ
ZŠ Meteorologická

3) V rámci následné debaty se probírala stručně tato témata:
- Místní mediální povědomí o školství a jeho rozvoji
- Identifikace potřeb a vzdělávání rodičovské veřejnosti, interakce rodičů a pedagogů, spolupráce rodiny a
školy (možné formy a specifika)

- Teambuilding v rámci MČ
- Možnosti získávání financí na asistenty pedagoga, logopedy, speciální pedagogy (překlenovací období)

- Zpětná vazba ze škol na přednášky Clause Kaula.
- Předání kontaktů na členy ŠK ředitelům— byl udělen souhlas
4) Závěr: ldalšfšětkání ŠK a ředitelů domluveno na PO — 15. 4. 2019 16:30 — 19:00 hod, K Lukám 664/1

I.“

'cdnání a zápisu potvrzuje:
ateřina Tomešová
ě školské komise

