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Školská
RM 13.4. 2016
14. 3. 2016 – 16:15 hod.
Mgr. Dana Vepřková, PhDr. Stanislava Lisková, Petr Spálený, Mgr. Silvia Doušová,
Mgr. Růžena Votrubová, Mgr. Karel Ptáček, Mgr. Lída Jůnová,, Mgr. Eva Jarošová,

Omluveni:

Bc. Martin Levý, Mgr. Yvetta Jeřábková, Mgr. Vít Šnajdr, Mgr. Jindřich Kozák,
Václav Veselý

Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Ing. Zuzana Moravčíková
11. 4. 2016 – 16:15 hod.

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
zápis školské komise ze dne 14. 3. 2016
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Program:
1) Docházka členů
2) Návrh lna vyloučení člena komise
3) Změna termínu schůzky komise
4) EDUin informace
5) Diskuse s paní místostarostkou
Přítomné přivítala a s programem jednání seznámila předsedkyně komise Mgr. Dana Vepřková.
1)
Byla provedena kontrola docházky členů za rok 2015 a 2016. Pan Levý se vzhledem ke svému
zaměstnání mohl účastnit pouze pěti schůzek z celkového počtu čtrnácti schůzek školské komise.
„Splnil“ tedy podmínku vyloučení z komise. Členové komise navrhují panu Levému, aby vzhledem
ke svému pracovnímu vytížení zvážil setrvání v komisi, popř. aby za sebe navrhl jiného člena z
oblasti, kterou zastupuje – Skaut.
2)
Zapisovatelka komise upozorňuje na změnu termínu schůzky v červnu. Komise se sejde až
v pondělí 20. 6. 2016 z důvodu termínu hodnocení grantů.
3)
Nejdéle do 11. 4.2016 dopoledne zašlou členové komise elektronicky na adresu zapisovatelky návrhy
na změny hodnotícího formuláře grantů na rok 2016. Jedná se o návrhy vyhovujících kritérií pro
hodnocení pro oblast vzdělávání a volného času. Návrhy mohou členové i přinést na zasedání
dubnové komise.
4)
Předsedkyně školské komise Mgr. Dana Vepřková členy informovala o setkání zástupců měst EDUin
v úterý 1. 3. 2016 v Praze. Připomněla účast města Kutná Hora v pilotním programu Města
vzdělávání a následné získání zdarma zpracované strategie vzdělávání na období 2014-2018. Tento
dokument zastupitelstvo města schválilo v září 2014. Podstatou projektu je propojení všech forem
„vzdělávajících a učících“ organizací města.

Letošního setkání se účastnily ambasadorky projektu Mgr. Iva Vopěnková a Mgr. Dana Vepřková.
Postrádána byla účast zástupce vedení města. V Kutné Hoře je konstatována složitá situace, vedení
města tyto akce alespoň formálně svojí účastí zatím nepodporuje. Nicméně strategie je plněna, a tak
byl roce 2015 byl s pomocí sponzorů - 50 000,-Kč instalován šachový stůl v parku U Tří pávů –
městský pozemek. Studenti GJO a SPŠ v Kutné Hoře vytvořili on-line stezky pro turisty, kteří město
navštíví a slavnostně je představili při rozsvěcení Vánočního stromu města.
Kritéria certifikace města EDUin:
 město má zpracovanou strategii vzdělávání
 má dva ambasadory
 skupina monitorovaných vzdělávacích akcí
 všechny vzdělávací organizace se setkají min. 1x ročně
 informace v tisku
 spolupráce mezi organizacemi
 vedení města podporuje aktivity vzdělávání
EDUMAPA – neformální vzdělávání
 další informace o městě např. pro účastníky výletu do města – nabídka informací o méně
tradičních cílech a místech, možnost dobrovolného průvodce městem apod.
 patronát převzala Česká televize
 paní Mgr. Doušová zde zmiňuje možnou funkci MAS – velmi dobrá znalost regionu
Paní předsedkyně dále hovořila o Projektu Nadace Karla Janečka ,,Laskavec“, který ukazuje na
příběhy běžných lidí kolem nás, kteří dělají nezištně laskavé skutky.
Více informací: http://www.nadacekj.cz/laskavec/
Nabídka vzdělávacích akcí o.p.s. EDUin a kavárny Matky sobě – inovativní metody výuky – např.
výuka matematiky podle metody prof. Hejného, Feuersteinova metoda atd.
5)
Následně byla na jednání komise přivítána paní místostarostka Ing. Zuzana Moravčíková.
Konstatovala, že přijatá strategie vzdělávání se nemění. Omluvila svoji neúčast na setkání EDUin.
Zmínila velké množství pozvánek na aktivity v různých oblastech (kultura, tělovýchova a školství),
nutný výběr v zajištění účasti jednotlivých členů vedení města.
Předsedkyně komise informovala o přípravě projektu k výročí narození Zdeňka Pešánka (viz zápis
minulé schůzky komise). Dne 6. 4. 2016 se v GASK koná zahajovací schůzka k představení
osobnosti Z. Pešánka. Jeho tvorba a práce spojuje zákony fyziky a umění (kinetické umění). Z jeho
tvorby jsou známé plastiky Barevný klavír, Světelná fontána, účast na Světové výstavě v Paříži.
V jeho díle lze najít také počátky světelné reklamy. Výročí narození umělce je 12. 8. 2016 (narozen
v roce 1896).
Paní Mgr. Vepřková požádala přítomné členy o tlumočení pozvánky na výše uvedenou schůzku –
k účasti pozvat SOU řemesel a Církevní gymnázium. Zároveň vedení města požádala o podporu akce.
Další informace: EDUin – mezinárodní přesah projektu E-learning CITY – učící se města – města
UNESCO – o zapojení nyní usiluje město Brno.
Paní místostarostka informovala o vzniku dětské skupiny v Kutné Hoře – zajištěn pronájem budovy
města.
Předsedkyně komise upozornila na snahu zajistit rovnoměrný počet žáků na ZŠ – záměr oslovit
Oblastní charitu, jejíž pracovníci by aktivně působili mezi rodiči a umožnili by jim lepší orientaci při
výběru ZŠ pro jejich děti.
Paní místostarostka Ing. Moravčíková informovala o jednání s vedením Vysoké školy
uměleckoprůmyslové. Dohodnuta možnost výstavních prostor ve městě – ulice a parky. Možné

využití těchto prostorů bude zadáno studentům školy.
Paní Mgr. Doušová reaguje na uvedenou informaci – nabízí se možnost propojení s přípravou
projektu k výročí Z. Pešánka. Paní místostarostka požádala o zaslání podrobnějších informací
k tomuto projektu, následně je předá vedení VŠ.

Příští schůzka se uskuteční: pondělí 11.4.2016 od 16.15 hodin v malé zased. místnosti Vl.dvora
Termíny následujících schůzek:
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, PhDr. Stanislava Lisková
Datum: 17. 3. 2016

