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Omluveni:

Školská
RM 27.4. 2016
11. 4. 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. Yvetta
Jeřábková, Mgr. Vít Šnajdr, Mgr. Jindřich Kozák, Václav Veselý
Bc. Martin Levý, Mgr. Eva Jarošová

Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Ing. Zuzana Moravčíková - omluvena
20. 6. 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 11. 4. 2016
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Program:
1) Návrh na změnu hodnotícího formuláře grantů
2) Setkání v GASK
3) Informace o MAP
4) Diskuse
1)
Členové školské komise po projednání navrhují změnu Hodnotícího formuláře hodnocení obsahové
stránky projektů v rámci příspěvkového programu (grantů) Města Kutná Hora. Předmětem návrhu je
snížení počtu stanovených kritérií hodnocení a slovních hodnocení. Navrhuje se vynechání kritérií
Spolufinancování a Spolupráce žadatele, která byla stanovena pro hodnocení grantů poskytovaných
v roce 2016.
Návrh hodnotících kritérií na rok 2017:
I. Kvalita projektu
II. Přínos pro město Kutná Hora
III. Přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu
IV. Bonus pro žadatele

I.
II.
III.
IV.

Bodování:
0-10 bodů
0-10 bodů
0-10 bodů
0- 5 bodů

Koeficient:
3
3
3,5
1

Minimální hodnota
20 bodů
nestanoveno
20 bodů
nestanoveno

Bodové skóre:
max. 30 bodů
max. 30 bodů
max. 35 bodů
max. 5 bodů
celkem 100 bodů

Minimální potřebný počet bodů zůstává beze změny 61 bodů.
Komise dále navrhuje provedení slovního hodnocení až v závěru formuláře, nikoliv u každého
jednotlivého kritéria. Neměla by být uváděna ani „navrhovaná redukce rozpočtu“ (hodnocení je
dostatečně vyjádřeno počtem bodů).
S návrhem školské komise je prostřednictvím některých členů komise seznámena také sportovní a

kulturní komise.
2)
Předsedkyně školské komise Mgr. Dana Vepřková informovala o setkání v GASK k přípravě projektu
k výročí Zdeňka Pešánka. Účastníci se dohodli na společném zájmu uskutečnit projekt. Zjišťují se
možnosti jednotlivých subjektů. Paní Karin Militka z GASK informovala o přípravě prezentace díla
Zdeňka Pešánka. Další schůzka je plánována na 9. 6. 2016. Získané informace budou členům školské
komise poskytovány průběžně. Projekt je otevřen i dalším organizacím – např. Junák.
Dále zazněla informace o pravidelných vzdělávacích aktivitách - série workshopů zaměřených na
inovativní metody výuky, které se setkávají se zájmem pedagogů i rodičů. Místem konání jsou
prostory kavárny Matky sobě.
3)
Paní Mgr. Silvia Doušová manažerka MAP SO ORP Kutná Hora informovala o prvním setkání
řídícího výboru MAP, které se konalo dne 30. 3. 2016. Řídící výbor je složen z 26 členů z regionu.
Jedná se o zástupce obcí, škol mateřských, základních úplných i malotřídních, středních. Zastoupeno
je také neformální vzdělávání a rodiče. Předsedkyní řídícího výboru byla zvolena paní Mgr. Dana
Vepřková.
Do konce dubna budou vytvořeny čtyři pracovní skupiny: MŠ, ZŠ, neformální vzdělávání a zájmová
činnost, zřizovatelé.
Finanční prostředky, které školy budou získávat, je možné směřovat na zajištění personální podpory
škol a vzdělávacích aktivit.
MAS zajišťuje metodickou podporu školám – školení pro zástupce škol. Školy se musí připravit –
nutné zřízení elektronických podpisů a datových schránek.
Výzva je zveřejněna na stránkách MŠMT a Krajského úřadu SK.
Pan Mgr. Šnajdr se dotazoval na možnost zajištění dvou speciálních pedagogů školy (z rozvojového
programu a ze „šablon“).
4)
Diskutováno bylo současné využití některých dřívějších prostor škol – bývalý byt školníka a prostory
školní družiny ZŠ Jana Palacha. Další otázka – původní prostory školní družiny - Koukolova vila –
zdroj finančních prostředků na rekonstrukci, existence projektu. Zapisovatelka získá informace
z odboru správy majetku.
Příští schůzka se uskuteční: pondělí 20.6.2016 od 16.15 hodin v malé zased.místnosti Vl.dvora
Termíny následujících schůzek: nestanoveny
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

Zapsal: M. Nechojdomová
Elektronicky ověřil: Mgr. Dana Vepřková, PhDr. Stanislava Lisková
Datum: 14. 4. 2016

