
Zápis ze zasedání školské komise MČ Praha-Libuš

Datum: 21. listopadu 2019 17:30 — 19:00 hod.

Přítomni: Ing. Lenka Koudelková, Mgr. Kateřina Tomešová, PaeDr. Lenka Kubrichtová,

PaeDr. Blanka Bartošová, RNDr. Lucie Jungwiertová, Ing. Sárka Fruncová Vlčková

Omluveni: Ing. Lucie Savelková

Program:

Úvod a program

Vize městské části V rozvoji školství a informace o činěných krocích

Informace z MAP

Informace z konference „Lepší škola V každém městě“

Vize rozvoje školství v ČR 2030+

Demografická studie

Dotazy a podněty

Příští setkáníw
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Ad 1)

Byl představen program připravený z části Mgr. Tomešovou a Z části lng. Koudelkovou. Celkem 3

vznesené podněty byly zařazeny do bodu 7.

Ad 2)

Mgr. Tomešová informovala o tom, že byla oslovena ke spolupráci jako odborný konzultant

ve školství ke spolupráci na zpracování kompletu dokumentů pro práci se školami na rozvoji jejich

sebehodnocení & spolupráci se zřizovatelem. Tyto dokumenty jsou součástí dokumentů

podporujících připravovanou vizi městské části v rozvoji školství. První zpracované dokumenty jsou

V procesu testování řediteli. Ředitelům je nabízeno v rámci práce s nimi odborné poradenství

a metodická podpora. O výstupech z tohoto procesu bude školská komise dále informována.

Informace doplňovala a dopovídala na otázky Ing. Koudelová a Ing. Francová Vlčková.

PaeDr. Kubrichtová se vyjádřila, že nesouhlasí s dokumentem, pokud nebyla možnost do něj

implementovat otázky na témata 2 pracovní skupiny kalokagathia pracující v MAP.

Ad 3)

PaeDr. Kubrichtová informovala o aktuálním stavu a práci ve skupině kalokagathia v MAP

V prostorách ZS Meteorologická a o hledání nového vedoucího této skupiny.

Ad 4)

Přítomní účašiníci, kteří se dané konference účastnili, představili své zajímavé postřehy z

konference, které zaznamenali V rámci prezentací a výstupů jednotlivých řečníků akce. Mgr.

Tomešová informovala o aspektech finského modelu školství a jeho postupného rozvoje trvajícího

celkem 30 let?) odlišnostech tohoto školství od školství v ČR z pohledu pedagogického pracovníka

a to především o kvalitativně a prostorově zcela odlišných podmínkách vytvořených pro relaxaci

pedagogů ve školách, o cíli zajistit dobrý pocit pedagogů ve školách na lidské rovině pro to, aby

mohli být pedagogové k dispozici rozvíjet a stačit dětem.

Doplňující informace meziročním pokroku konference podala Ing. Koudelková.

Ing. Fruncová Vlčková přinesla informaci o jednom z cílů konference a to podnítit zřizovatele

k otevřenému a podporujícímu vztahu s jimi zřizovanými školami, kpartnerským vztahům



politických zástupců zřizovatele a ředitelů škol proto, aby bylo možné táhnout za jeden provaz

ku prospěchu školy (dětí a pedagogů, kteří je učí).

(Pozn. podklady azáznam z konference Ize zhlédnout zde: /_/» _ _: )

Ad 5)

Ing. Koudelková informovala i o prvním pedagogickém veletrhu PREF 2019 pro širokou veřejnost

na podporu strategie rozvoje vzdělávání 2030+. Dále informovala o projektu „Region“, ve kterém

se za finanční podpory soukromé sféry bude testovat pilot vize budoucnosti školství V realitě

vybraného regionu ČR.

PaeDr. Blanka Bartošová informovala o semináři zaměřeném na metodu sociální práce ve finském

zdravotnictví „open dialog“ umožňující vstupovat jednotlivých aktérům do vztahu bez předešlého

plánu na to, co by mělo být cílem interakce/dialogu.

Ad 6)

Ing. Koudelková informovala o aktuálním procesu vyjasňování zadání aktualizace demografické

studie území MČ Praha-Libuš a jejich parametrů. S jistotou by se mělo jednat i studii pouze území

MČ Prahy-Libuš tak, aby bylo možné sledovat a popsat různě se chovající části území městské části

z pohledu demografického a sídelního. Aktualizace demografické studie je plánována na rok 2020,

kdy bude alokována potřebná částka do rozpočtu a poté budou k dispozici i zpracovaná statistická

data za rok 2019.

Ad 7)

Další setkání je plánováno na období jara 2020. Přesný termín není nyní určen. „

Zapsala: Ing. Francová Vlčková — zastupující taj emnici SK, která ukončila pracovní poměr na MC
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" Správnost obsahu jednání a zápisu potvrzuje:

Kateřina Tomešová

_ ně školské komise

  


