
Zápis ze zasedání školské komise MČ Praha-Libuš

Datum: 26. června 2019

Přítomni: Mgr. Kateřina Tomešová, Ing. Lucie Šavelková — odešla dříve (po 30 min), Linh Luongová,

PaeDr. Lenka Kubrichtová

Omluveni: PaeDr. Blanka Bartošová, RNDr. Lucie Jungwíertová, Marta Hrubá — ředitelka MŠ K lukám,

Hosté: Mgr. Jaroslav Kuik — pozdě, Mgr. Ivana Gerlašinská — ředitelka MŠ Mezi Domy, Mgr. Blanka

Chýlová — ředitelka ZŠ s RVJ, Ivana Sýkorová — ředitelka MŠ Lojovícká, Mgr. Ivana Koutná

— MŠ Ke Kašně, Ing. Lenka Koudelková - místostarostka, Ing. Šárka Fruncová Vlčková —

vedoucí OSŠ

Program:

1) Představení a přivítání účastníků

2) Seznámení s vývojem situace ve školství na území MČ Libuš v období 4-6/19,zejména situace v ZŠ Meteo

3) Diskuze k tématu vize a strategie vzdělávání na území MČ Praha-Libuš. Výchozí dokument text deklarace

„Manifesto“ z roku 2015 (pozn. text dokumentu lze nalézt na https://www.manifest015.org/c.s)

4) Diskuze, slavnostní rozloučení

5) Závěr

Ignáml“ z iednání

1) představení a přivítání účastníků

2) na úvod proběhlo stručné seznámení přítomných účastníků se situaci, která v průběhu posledních měsíců

na ZS Meteorologická.

— 5. června 2019 od 18 hod. proběhla na ZŠ Meteorologická jednání a prezentace koncepce rozvoje školy

pozn. příslušné informace z tohoto období, tj. např. dokument „Koncepce rozvoje školy pro roky 2019-2023 “

nebo zápisy Skolské rady z tohoto období lze dohledat na webu školy www.zsmeteo. cz)

— 25. června 2019 od 18 hod. proběhlo v Klubu Junior mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš

pozn. Pro zápis připojen odkaz na audiozáznam:

https.'//www.praha-libus. cz/sites/default/jíles/zapis/Z01 9/1 I/zapis "zastupitelstv0_2 ()1 9_06_25_0verenl I.pdf

3) Debata k obsahu k textu Manifesto 15.

Před jednáním byla účastníkům setkání dána možnost se k dokumentu vyjádřit formou připomínek nebo

komentářů (sdílený google dokument). Přítomní účastníci nyní vyjádřili několik svých poznámek k textu a

jeho obsahu, celkově ale bylo konstatováno, že není dostatek prostoru k přijetí nějakého jasného závěru či

závazného stanoviska, k žádnému závaznému usnesení tedy nedošlo. Téma vize a strategické koncepce tedy v

závěru jednání bylo odloženo „na neurčito“, na tato setkání budou navazovatjednání v dalším školním roce.

4) Diskuze:

V rámci diskuze došlo například k seznámení účastníků s vývojem projektu MAP Praha 12. Přítomní ředitelé

byli vyzváni, aby zvážili aktivnější zapojení některého zaměstnance z jejich školních týmů do pracovních

skupin projektu MAP. Na podzim 2020 jsou plánovány první semináře pracovních skupin pro veřejnost.

Následovalo neformální diskuze mezi účastníky a poděkování za práci ve školním roce 2018/2019...

5) Závěr: další setkání ŠK plánováno na podzim (říjne /listopad) po zahájení škol. roku

Správnost obsahu jednání a zápisu potvrzuje:

aíeřina Tomešová

lě školské komise   


