
Zápis ze zasedání školské komise MČ Praha - Libuš

Datum: 15. duben 2019

Přítomni: 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

sRVJ, 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. Uvítání, představení se

2. Aktuální problémy a projektyrešené V MS, ZS, možnosti a formy spolupráce s ŠK, MAP Praha 12

Letní provoz MŠ, Zápisy do MŠ,ZŠ

3. Diskuze

4. Závěr

Poznámky z jednání:

]) úvodní přivítání a seznámení účastníků s programem

2) představení projektových záměrů jednotlivých škol (které jsou aktuálně čerpány) a nových výzev, které

jsou (budou) pro školy v rámci EU fondů a Prahy k dispozici.

Ředitelé poskytly informace o formě a čerpání prostředků ze Šablon a jiných lokálních dotačních projektů

(např. MČ Praha-Libuš a nové plánované programy (výzvy) v rámci Peníze pro Prahu Zmíněná nabidka

možné podpory při přípravě projektů ze strany členů ŠK (pokud bude u ředitelů zájem)

Ředitelé vyjadfifivali obavy týkající se zejména změn financování ze strany MŠMT ve vztahu k novým

legislativním opatřením, tj změnách ve financování škol od podzimu a šk.roku 2020/21 (Ph max,. aj)

Informace o školení pro ředitele MŠ Zš právě k tomuto tématu v rámci MAP Praha 12.

Dále ředitelé se€mémili přítomné účastníky stručně s problémy a situacemi, kteréreší v rámci svých MŠ, ZŠ.

MAP Praha 12— došlo stručně k představeni aktivit a seminářů plánovaných v rámci MAP Praha 12, do

kteréhoJe zapojena kromě MČ Praha-Libuš a nově i MČ Praha-Kunratice (projekt problhá od 1. 1.2019 do

31.12.2022), my Někteří členové ŠK projevili zájem se vybraných seminářů účastnit

(iemožno se přihlásit přímou registrací)

Informace o plánovaném letním provozu škol a školek na území MČ Praha-Libuš (S.Francová)

Informace k zápisům do MŠ a ZŠ, předpoklad a naplněnost kapacity, aktuální demografická studie, informace

o rozšíření kapacity MS K Lukám od podzimu 2020 (přístavba) aj.

3) Diskuze:

stručná debata k obsahu dokumentu Manifesto č. 15

4) Závěr: termín dalšího setkání ŠK nebyl pevně stanoven, pravděpodobně s koncem šk.roku (tj.červen 2020)

Správnost obsahu jednái'lí a zápisu potvrzuje:

ateřina Tomešová

ě školské komise

  

  


