Komise školská a pro mládež
Zápis z 8. jednání komise dne 7. 6. 2017
místo konání: MěÚ v 18:00
přítomni: L.Kalousková, J.Sticzayová, K.Pondělíčková,
A.Kratochvílová, M.Fritschová, E.Schneebergerová, P.Hopfinger , J. Böhmová
nepřítomni: M.Čejka, B.Formanová,T.Nováková,

Komise se seznámila s aktuálním děním v MŠ, ZŠ a ZUŠ.
ZUŠ
Pokračuje rekonstrukce domečku na zahradě u ZUŠ.
30. května proběhla happeningová akce ZUŠ Open také u nás v Černošcích, ohlas byl i
v mediích. Akce byla na podporu a popularizaci ZUŠ. Komise ocenila přípravu a nasazení
všech zúčastněných na projektu ZUŠ Open.
MŠ
Členové komise se zajímali o výsledky přijímacího řízení do mateřských škol a zkušenosti
s aplikací nového školského zákona do praxe. Komise se seznámila s problémy, se kterými se
školky potýkají a konstatovala, že školský zákon není ve všech detailech dobře propracován a
vyjádřila naději, že nový ministr školství bude iniciovat nápravu.
ZŠ
Psycholožka paní Obeidová provádí sociometrické šetření na zjišťování případné šikany,
škola pořádá přednášky. Vedení školy doporučuje rodičům preventivní akce, které se týkají
sociálních sítí, nenápadnou kontrolu dětí, např. vymazat neznámé kontakty.
Ve škole probíhá projekt „Učíme se navzájem“, kdy starší žáci učí žáky nižších ročníků.
Škola nabízí přípravné kurzy na střední školy, snaží se zatraktivnit výuku po odchodu žáků na
gymnazia a pečovat o nadané žáky.
Žáci připravují školní akademii na téma „Stále se něco děje“, na tuto akci jsme byli pozvání
zástupkyní ředitele paní Sticzayovou.
Vedení školy přijalo dalšího zástupce ředitele, který se bude věnovat zlepšení výuky na
druhém stupni.
Komise doporučuje škole zaměřit se na problémy se šikanou v jednotlivých třídách a navrhuje
za tímto účelem přijmout školního psychologa na plný úvazek. Vzhledem k nedostatku
financí komise doporučuje konzultovat možnost získání dotace s projektovou manažerkou
MěÚ Černošice Monikou Formáčkovou.

Ke každému bodu proběhla diskuze. Ohledně dění v ZŠ členové komise vznášeli dotazy a
formulovali jednotlivé podněty přímo na paní Sticzayovou (členku komise a zástupkyni
ředitelky ZŠ).
Schůzka ukončena v 20:00
Zapsala E. Schneebergerová

