ZÁPIS Z KOMUNITNÍHO PROJEDNÁVÁNÍ INTEGROVANÉ
STRATEGIE ÚZEMÍ MAS SVATOVÁCLAVSKO, Z.S.

Datum, místo a čas jednání: 23. června 2015, ZŠ Tuchlovice, 18:00 hodin
Účastníci jednání: dle prezenční listiny
Jednání zahájeno v 18:05 hodin.
Účastníky setkání přivítal předseda Výkonného výboru MAS Svatováclavsko, Karel Sklenička (starosta
obce Lány). Představil činnost a záměry MAS Svatováclavsko v oblasti školství a vzdělávání. Ve všech
obcích s výjimkou Kačice je základní škola (v Kačici jen 1. - 5. třída) a ve všech obcích je jedna nebo více
mateřských škol. Žádné vyšší školy v území nejsou, s výjimkou Střední školy služeb a řemesel ve
Stochově. Ve Stochově je také ZUŠ.
MAS bude aktivní při realizaci Místních akčních plánů pro vzdělávání v ORP Kladno. Zatím nejsou známé
podrobnosti, jednotlivé školy budou včas informovány. Dále představil vedoucího zaměstnance
kanceláře MAS, Ing. Luboše Fleischmanna.
Místopředseda Výkonného výboru MAS Svatováclavsko, Ing. Roman Foršt (místostarosta města
Stochov) ve svém slově zdůraznil význam komunitního rozvoje na území a význam škol jako jednoho
z hlavních pilířů.
V diskusi vystoupili zástupci jednotlivých škol a představili svá školská zařízení a označili své priority
v oblasti vzdělávání a investic. Z nich pak vyšly tyto problémy, které se musí řešit:
 Všechna školská zařízení na území MAS Svatováclavsko mají s ohledem na zájem svých zřizovatelů
dobrou kvalitu vzdělávání. Modernizace učeben je však u všech nutná a potřebná nejen za účelem
dalšího zvyšování kvality vzdělávání, ale i pro zajištění ještě příjemnějšího prostředí.
 V některých školách se z důvodu zvyšování populační křivky v některých letech bude nedostatečná
kapacita mateřských škol. Navíc např. v Lánech bude realizována výstavba domů se „startovacími
byty“, čímž se zvýší počet předškolních dětí v obci.
 Chybějící finance na zaplacení profesionálního školního psychologa. Výrazně by se jeho činností
zkvalitnilo vzdělávání pro problematické žáky a jejich inkluze do kolektivu.
 Ačkoliv budovy škol prošly částečnými rekonstrukcemi a modernizacemi, stále to není dostačující.
Budovy škol potřebují rekonstrukce, jako je výměna oken, snížení energetické náročnosti nebo
elektrických rozvodů a osvětlení. Dále je nutná modernizace učeben pro zajištění kvalitního
vzdělávání s využitím moderní technologie.
 Nedostatek žáků v některých ZŠ, zejména těch v těsné blízkosti města Kladna.
 Nedostatečné ohodnocení kvalitních pracovníků ve školství – odchod nejkvalitnějších pedagogů za
vyšším výdělkem.

Z diskuse byla patrná spokojenost se snahou o zapojení komunitního projednávání do problematiky
škol a byla vyjádřena podpora společnému úsilí všech aktérů.
Předseda Výkonného výboru MAS Svatováclavsko poděkoval účastníkům setkání za aktivní přístup a
těší se na spolupráci v následujícím období.

Jednání ukončeno ve 20:15 hodin.

Zapsal: Ing. Luboš Fleischmann

