
 

 

Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou            V Libčicích, 15.9.2020 
Nám. Svobody 90 
252 66 Libčice nad Vltavou 
 
 
Věc:  Návrh na doplnění programu jednání zastupitelstva č. 13 konaného dne 16.9.2020 

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

Bod xx-13/2020:  ZŠ Libčice nad Vltavou 

Návrh usnesení xx-13/2020:  
a) Zastupitelstvo ukládá radě města, aby nové výběrové řízení na ředitele ZŠ připravila s 

dostatečným předstihem před začátkem školního roku 2021/2022 - tedy tak, aby proběhlo 
během 1. čtvrtletí 2021 (ideálně únor 2021).  

b) Zastupitelstvo ukládá radě města, aby prověřila, zda v důsledku jmenování paní Drahomíry 
Ravenae do funkce ředitelky základní školy nevznikla městu škoda a v případě, že škoda 
vznikla, aby byla tato neprodleně vymáhána a aby o postupu v této záležitosti bylo 
zastupitelstvo pravidelně informováno. 

c) Zastupitelstvo ukládá radě města maximální otevřenost v informování ve věci řešení krize v 
ZŠ, o průběhu a výsledcích provedeného auditu. Jako vhodné médium pro komunikaci s 
občany ohledně stavu v ZŠ doporučuje ZM radě města například Libčické noviny. 
Zastupitelstvo žádá radu města o maximální podporu města základní škole a jejímu 
aktuálnímu vedení při zvládání nastalé situace (včetně hmotné podpory - zajištění 
učitelských bytů, finančních incentiv pro nástup nových pedagogů, dodatečné finanční 
zdroje na aktivity školy atp.).  

 

Odůvodnění: 
Zcela zásadní téma, jakým je v současné době pro naše město dění v ZŠ Libčice nad Vltavou, 
nebylo zařazeno na program svolaného jednání zastupitelstva.  
Výběrové řízení vyhlášené v polovině školního roku umožní, aby se přihlásilo maximum vhodných 
kandidátů, a případné nové vedení školy se bude moci řádně připravit na školní rok 2021/2022.  
Pro přípravu rozpravy v předstihu připojujeme informaci, že v navrhovaném bodu chceme 
projednat především tyto oblasti: 

● proběhlé výběrové řízení na funkci ředitele ZŠ a budoucí plány 
● prošetření postupů a průběhu výběrového řízení, v němž se o post ředitele ZŠ ucházela a 

získala paní Ravenae 
● vymáhání případné vzniklé škody 
● externí audit ZŠ 

 
zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS 

 
JUDr. Jana Márová,  Ing. Marek Coufal, Ing. Petra Pelešková,  

Ilona Ptáčková, PhDr. Petr Schönfeld, Ing. Roman Šebl 


