
Zápis ze zasedání školské komise MČ Praha-Libuš

Datum: 12. ledna 2023 18:00 — 20:00

Přítomni: Mgr. Michaela Novotna’ Burdová, Ing.Jiří Hlavnička, Petra Plecitá, DiS., Mgr. Tomáš

Dollinger, Zdenka Dubová, MUDr. Radka Szotkowská, lng. Lenka Koudelková,

Bc. Lucie Chmelířová

Omluveni: —

Hosté: Mgr. Kateřina Turnové

Program:

Zahájení

Představení členů ŠK

Vystoupení místostarostky Mgr. Kateřiny Turnové

Projednání návrhu náplně činnosti ŠK

Diskuze nad plánem jednání ŠK v roce 2023

Stanovení termínu příštího jednání ŠK

Různé
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Závěr

Ad 1.

Paní předsedkyně zahájila zasedání školské komise v 18:02 a členové komise schválili navržený

program.

Z celkového počtu 7 členů ŠK přítomno 7 — hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 2.

V rámci představování členů komise vyplynula témata, která byla dále diskutována v bodu 5. Paní

Dubová pochválila kalendář na webu MČ Praha-Libuš, stránku na Facebooku, časopis a aktivní

informování občanů ze strany MČ.

Ad 3.

Paní místostarostka ŠK představila, v rámci kolečka představení členů komise, ideu RMČ Praha-Libuš

k rozvoji školství na území MČ.

Ad 4.

Předsedkyně stručně představila obecnou náplň činnosti ŠK, kterou členové komise schválili.

Obecný souhlas

 



Ad 5.

Z diskuze k bod 4 se plynule přešlo k debatě k bodu 5. Projednánítohoto bodu bylo přerušeno.

V projednávání bodu se bude pokračovat na příštím zasedání komise. Do 14 dnů mohou Členové

komise zasílat emailem paní předsedkyni své konkrétní návrhy činnosti ŠK.

Ad 6.

Příštíjednání ŠK se bude konat ve čtvrtek 23. února 2023 od 18:00 hodin v kanceláři paní starostky,

Libušská 35/200, Praha 4.

Ad 7.

Paní místostarostka informovala o plánu schvalovat a vyhlašovat Dotační program MČ Praha—Libuš již

v polovině roku, aby spolky a sdružení mohly čerpat dotace na kulturní a sportovni akce od počátku

dalšího roku.

Členové ŠK se budou postupně setkávat s řediteli základních a mateřských škol, aby se seznámili

s potřebami škol.

Paní předsedkyně požádala Ing. Koudelkovou o rozvrh hodin kroužků a aktivit v Klubu Junior s cílem

případné podpory většího využití Klubu junior. lng. Koudelková sdělila, že je možné využít informace,

které již poskytla paní místostarostce.

Paní Plecitá vznesla dotaz za Spolek rodičů při ZŠ Meteorologická ohledně vyhlášeného konkurzního

řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Meteorologická. Paní místostarostka objasnila

zákonný postup s termíny pro vyhlášení a průběh výběrového řízení a informovala, že v únorovém

čísle časopisu U nás bude článek s informacemi pro rodiče. Dalšídotaz paní Plecité byl na úspěšnost

dětí ze ZŠ Meteorologická při přijímání na gymnázia a střední školy. Paní předsedkyně se data pokusí

zajistit.

Ad 7.

Paní předsedkyně všem poděkovala za účast a ukončila zasedánív 19:51 hodin.

Správnost obsahu jednání a zápisu potvrzuje:

Mgr. Michaela Novotná Burdová

předsedkyně školské komise

 


