
Rada města Libčice nad Vltavou 
Nám. Svobody 90 
252 66 Libčice nad Vltavou 

  
Věc: Návrhy zastupitelů na projednání radou města a zastupitelstvem města 

 
1. Návrh na doplnění programu jednání zastupitelstva města č.12/2020  

plánovaného na středu 10. června 2020 

V souladu s §82 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, předkládáme tento návrh na doplnění               
programu jednání zastupitelstva města: 

Bod xx/2020 : Informace o situaci v základní škole  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o aktuální situaci v základní škole. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k závažnosti situace na libčické základní škole žádáme Radu města, aby na jednání              
zastupitelstva zajistila přítomnost ředitelky základní školy Mgr. D. Raveane. Tak, aby paní            
ředitelka měla možnost zastupitelům města osobně odprezentovat, jak se vypořádala s úkoly            
zadanými vedením města po "SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ZŘIZOVATELE, VEDENÍ ŠKOLY A          
RODIČŮ" konaného 10. 2. 2020 a jak vidí fungování školy ve školním roce 2020/21. 

V souvislosti se špatnými výsledky opakovaných šetření České školní inspekce v libčické 
základní škole, chaosem v organizaci školního roku a komunikaci školy vůči rodičům, v 
návaznosti na avizované  odchody žáků na školy v okolních obcích (což je dlouhodobá situace) 
a odchody pedagogických pracovníků ze školy žádáme Radu města: 

● aby zastupitelům podala zprávu o krocích zřizovatele, které byly pro zlepšení 
současného stavu a odstranění zjištěných nedostatků přijaty. A to včetně zhodnocení 
splnění úkolů a jasného určení míry odpovědnosti. 

● o zprávu, jak bylo naloženo s podněty rodičů. 
● o sdělení, jakým způsobem se město a škola vypořádaly s peticí žáků 9. tříd 
● o informaci, jak město vyhodnotilo anketu mezi pedagogickými pracovníky a jaké závěry 

z ní hodlá vyvodit 
● o shrnutí představy, jakým způsobem bude škola v součinnosti se zřizovatelem řešit 

významný úbytek učitelů ve škole pro školní rok 2020/2021. 
(v některých bodech je při výkladu nutná součinnost s vedením školy, i proto je nutná 
přítomnost paní ředitelky) 

  

1/2 



2. Návrh na odvolání zástupců zřizovatele ve školské radě 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města doporučuje a žádá Radu města, aby odvolala stávající zástupce města ve             
školské radě  základní  školy v Libčicích Doc.Ing. Víta Penížka, Ph.D. a Olgu Mračkovou. 

Odůvodnění: 

Doc.Ing. Penížek, Ph.D. a O. Mračková v danou chvíli nenaplňují své pověření - zastupovat              
zájmy města ve škole. Tyto zájmy ve školské radě dostatečně nehájí. Zastupitelka Mračková se              
navíc ve věci školy v libčickém veřejném prostoru opakovaně nechová adekvátně svěřené            
funkci, což ji bylo vytčeno i během jednání školské rady (viz zápis jednání dostupný na               
stránkách školy).  

Zástupci města ve školské radě by ve svém jednání měli mít vždy na paměti hlavní zájem města                 
- kvalitní, dobře vedenou a dobře dostupnou školu primárně pro děti z naší obce jakožto               
elementární službu poskytovanou svým občanům. Odchody dětí a členů pedagogického sboru           
jsou jasným důkazem, že škola takto nefunguje. Přesto stávající zástupci města nepodnikli            
žádné reálné kroky k tomu, aby město mohlo zjednat nápravu. 

Žádáme tímto o zařazení tohoto dokument na program jednání zastupitelstva města v bodě             
informace o situaci ve škole.  

 

 

V Libčicích nad Vltavou 26. 5. 2020 Libčický občanský spolek LOS 

Ing. Marek Coufal 

JUDr. Jana Márová 

Ing. Petra Pelešková 

Ilona Ptáčková 

PhDr. Petr Schönfeld 

Ing. Roman Šebl 
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