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Omluveni:

Školská
RM 2.3.2016
15. 2. 2016 – 16:15 hod.
Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Vít Šnajdr, Mgr. Jindřich Kozák, PhDr. Stanislava
Lisková, Petr Spálený, Mgr. Silvia Doušová, Mgr. Růžena Votrubová, Václav
Veselý, Mgr. Karel Ptáček
Mgr. Lída Jůnová, Mgr. Yvetta Jeřábková, Mgr. Eva Jarošová, Bc. Martin Levý

Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Ing. Zuzana Moravčíková – omluvena
14. 3. 2016 – 16:15 hod.

Komise:
Datum :
Přítomni:

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
zápis školské komise ze dne 15. 2. 2016
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Program:
1) MAP (Místní akční plán)
2) Olympijské hry dětí
3) Projekt Místně ukotvené učení
4) Park U Tří pávů
5) VŠUP v Kutné Hoře
6) Soukromá ZŠ Hůrka v KH
Přítomné přivítala a s programem jednání seznámila předsedkyně komise Mgr. Dana Vepřková.
1)
Paní Mgr. Silvia Doušová informovala o práci na projektu MAP (Místní akční plán) rozvoje
vzdělávání. Probíhají návštěvy škol a získávání informací z dotazníkového šetření škol. Jedná se o
potřeby škol v oblasti inkluze, čtenářské gramotnosti, jazykového vzdělávání, dílenského vyučování
apod. Spolupráce je rozšířena také na ORP Čáslav. Celkem se přihlásilo 34 škol z ORP Kutná Hora a
24 škol z ORP Čáslav.
V současné době se očekává schválení výše rozpočtových požadavků. Dále paní Doušová
informovala o sestavování řídícího výboru MAP – zástupci školských zařízení, rodičů, neziskových
organizací, vedení města, zřizovatelů školských zařízení, ZUŠ, zařízení neformálního vzdělávání,
krajského úřadu, realizátora projektu (MAS Lípa pro venkov) a předsedy některého z dobrovolného
svazku obcí. Během března se očekávají agregované výsledky z dotazníkového šetření MŠMT, které
poslouží jako podklad pro analytickou část MAP.
2)
Pan Mgr. Karel Ptáček byl vyzván k podání informací o přípravách olympiády dětí v Kutné Hoře.
Městské hry 7. olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře se budou konat v termínu 16. – 24. 6. 2016.
Propagace je zajišťována formou plakátů a brožur. Pravidelně se scházejí zástupci vyučujících
tělesnou výchovu. Základní školy v Kutné Hoře předložily požadavky na účast dětí z 1. – 3. ročníků
ZŠ na olympiádě v roce 2016. Nejmladší děti budou v rámci olympiády soutěžit v házené, florbalu a
fotbalu. Soutěž těchto dětí v disciplínách lehké atletiky proběhne z časových důvodů ještě před

zahájením Městských her olympiády.
Dále byla diskutována možnost získání sponzorských prostředků a také případná možnost aktivní
sportovní účasti rodičů na olympiádě. Závěrem bylo konstatováno, že není možná účast dospělých na
olympiádě dětí. Je možné realizovat sportovní soutěže dospělých v roce následujícím (v období, kdy
neprobíhá olympiáda dětí) – např. „Pohár starosty města“ apod.
Předsedkyně školské komise zde doporučuje spolupráci školské a sportovní komise. Dále navrhuje
pozvat na slavnostní zahájení olympiády dětí 2016 zástupce podniků v Kutné Hoře (včetně možnosti
předávání medailí).
3)
Předsedkyně školské komise Mgr. Dana Vepřková členy seznámila s projektem Místně ukotvené
učení, který iniciuje GASK a bude námětem pro příměstský tábor. Projekt se vztahuje k osobnosti
Zdeňka Pešánka, jehož tvorba a práce spojuje zákony fyziky a umění (kinetické umění). Z jeho
tvorby jsou známé plastiky Barevný klavír, Světelná fontána. V jeho díle lze najít také počátky
světelné reklamy.
Projekt by měl směřovat k výročí narození umělce (nar. 12. 8. 1896) - lze očekávat zapojení studentů
SPŠ, Gymnázia i SOU.
Pan Václav Veselý ihned reagoval s představou propojení soch u Jezuitské koleje pomocí světla a
stínů.
4)
Dále byla diskutována budoucí možnost zachování současného využití vybavení v parku U Tří pávů.
Školská komise podporuje myšlenku zachovat stávající aktivity parku i nadále.
5)
Dotaz k VŠUP v Kutné Hoře – žádost na paní místostarostku o poskytnutí informace
6)
ZŠ Hůrka v Kutné Hoře – diskuse: Pan Mgr. Kozák upozornil na informace, které tato ZŠ předkládá
veřejnosti (způsob zápisu dětí) a pan Mgr. Šnajdr dále na uvedený učební plán ZŠ.
Příští schůzka se uskuteční: pondělí 14.3.2016 od 16.15 hodin v malé zased.místnosti Vl.dvora
Termíny následujících schůzek:
Pozor! nutná změna termínu schůzky v červnu z důvodu hodnocení žádostí o granty: nikoliv
13.6. - nově 20.6.2016
pondělí 11.4.2016 od 16.15 hodin v malé zased.místnosti Vl.dvora
pondělí 20.6.2016 od 16.15 hodin v malé zased.místnosti Vl.dvora
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

Zapsal: M. Nechojdomová
Elektronicky ověřil: Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Silvia Doušová, Mgr. Karel Ptáček
Datum: 19. 2. 2016

