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Číslo materiálu : 4 / 09
Komise:
Datum :
Přítomni:

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Školská
RM 2.11. 2016
6. 10. 2016 – 16:15 hod.
Mgr. Dana Vepřková, Petr Spálený, Mgr. Lída Jůnová, Mgr. Jindřich Kozák, Mgr.
Silvia Doušová, PhDr. Stanislava Lisková, Mgr. Růžena Votrubová, Václav Veselý,
Mgr. Yvetta Jeřábková
Mgr. Vít Šnajdr, Mgr. Karel Ptáček, Bc. Martin Levý
Ing. Petr Jaroš, Martina Touchová, PaedDr. Alena Kotrbová, Mgr. Zdeňka Mačinová,
Mgr. Jaroslava Drabešová
Ing. Zuzana Moravčíková, Ing. Josef Viktora
14. 11. 2016 – 16:15 hod.

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
zápis školské komise ze dne 6. 10. 2016
rezignaci člena školské komise pana Bc. Martina Levého
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Program:
1) Seznámení s přípravou projektu pro zkvalitnění výuky na ZŠ v Kutné Hoře
2) Rezignace člena komise pana Bc. Martina Levého
3) Informace předsedkyně komise
1)
Členové komise se sešli v Rytířském sále společně s panem Ing. Petrem Jarošem, paní Martinou
Touchovou a řediteli ZŠ v Kutné Hoře. Setkání se účastnili také představitelé města – místostarostka
paní Ing. Zuzana Moravčíková a místostarosta pan Ing. Josef Viktora. Jednatel společnosti
ARAPANEA s.r.o. pan Ing. Petr Jaroš přítomné podrobně seznámil s přípravou projektu „Vybudování
infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních
věd, cizích jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné
Hoře“ s podporou OP IROP.
Uvedl zejména přínos projektu pro ZŠ ve všech uvedených oblastech vzdělávání a cílené zaměření
projektu na trh práce – oblast strojírenství, tj. odvětví, kde v současné době chybí 65 tisíc osob a 130
tisíc pracujících odchází do důchodu.
ZŠ v Kutné Hoře by získaly zcela výjimečnou možnost pracovat se stroji menší velikosti, včetně
robotických. Jedná se dále o vybavení pro programování a digitální technologie.
Pan Jaroš seznámil přítomné se současným stavem projektu – je dokončena kvalitní projektová
dokumentace stavební části na všech čtyřech základních školách. V nestavební části projektu se nyní
upřesňují typy vybavení pro oblast přírodních věd.
Připomněl také nastavení projektu v souladu se strategií vzdělávání pro KH: není vytvářeno
konkurenční prostředí, ale je nezbytná vzájemná spolupráce ZŠ a dalších subjektů. Zmínil, že v rámci
IROP je možná spolupráce i s dětmi mateřských škol.
Při přípravě projektu jsou využívány i zkušenosti z jiných projektů.
Paní Mgr. Doušová položila otázku k udržitelnosti projektu, zmínila nutnost úhrady poškozených
součástí vybavení z vlastních zdrojů. Pan Ing. Jaroš odpovídal, že již při plánování jsou vybírány
součásti v kvalitě, která zaručuje předcházení těmto problémům. Uvedl např. rozdíl v životnosti a

stálosti mikroskopu – je možné pořídit za 4 tis. Kč, ale také za 40 tis. Kč. Je nutné dbát na
udržitelnost delší než pět let, prodloužené záruční lhůty. Dále je nutné ošetřit formou pojistného, ve
směrnicích definovat odpovědnost zaměstnanců, způsoby ukládání apod. Je nutné vytypování
pedagogů, vyškolení obsluh u strojů (způsobilé výdaje jsou i služby, které nepřísluší přímo dodávce
stroje).
Paní Mgr. Vepřková se dotázala na podmínky související s proškolením učitelů. Bude prováděno
přímo na místě – v ZŠ.
Učitelé budou dopředu znát postupy výuky – např. k programování budou zadány typy výrobků.
Provázání spolupráce učitelů ZŠ s VŠ Pardubice.
Paní Mgr. Vepřková se dále dotázala na přesuny žáků mezi ZŠ. Pan Ing. Jaroš odpověděl, že se jedná
o záležitost po realizaci projektu, paní ředitelka PaedDr. Kotrbová doplnila, že bude spočívat
v organizaci výuky.
Pan Spálený se dotazoval na spolupráci s místními firmami, SOU, zapojení I. stupně ZŠ. Pan Jaroš
uvedl jednání s řediteli SPŠ a VOŠ, SOU řemesel. SPŠ je ochotná pomoci s robotikou, SOU řemesel
by uvítalo vybavení ZŠ stroji a s tím spojenou přípravu svých budoucích žáků. Programy jsou
připraveny také pro žáky I. stupně ZŠ - např. pohyb zvířátek – první krok k programování. Jednání
s Hospodářskou komorou – následně s firmami – v neposlední řadě přínos pro vybavení zbytkovým
materiálem. Samozřejmě spolupráce s firmami je jedním ze strategických cílů a zároveň je počítáno
s jejich prezentací v projektu.
Pan Ing. Jaroš dále sdělil, že je zpracovaný znalecký posudek ve věci podmínek práce žáků do 15 let
se specifikovanými stroji a nástroji, jsou uvedena bezpečnostní opatření.
Paní Mgr. Doušová se dotázala, zda žádost o dotaci na projekt bude zpracovávat firma – ano.
Dále uvedla, že MAP byl odevzdán 27. 9. 2016 – 27 projektů, odeslán řídícímu výboru. Ke třem
prioritám je nutné stanovit cíle a opatření. Spolupráce zatím vázne, jsou svolávány pracovní skupiny.
Výzva také pro volnočasové aktivity.
Paní Mgr. Vepřková požádala pana Ing. Jaroše o kontaktní údaje a poděkovala za podrobné
informace.
2)
Pan Bc. Martin Levý písemně oznámil svoji rezignaci na členství ve školské komisi z pracovních a
časových důvodů.
3)
Paní Mgr. Jeřábková na základě doporučení skupiny skautů oznámila návrh nové členky školské
komise. Předsedkyně školské komise Mgr. Dana Vepřková sdělila, že část této zájmové organizace
navrhuje jiné jméno. Bylo uzavřeno s tím, že konečný jednotný návrh na nového člena školské
komise předloží přímo skautská organizace.
Předsedkyně školské komise Mgr. Dana Vepřková vyzvala ředitele ZŠ, aby ve školách vytipovali
učitele, který se zapojí do akce Sleduj Zdeňka (projekt k výročí Zdeňka Pešánka). Požádala o zaslání
e-mail adres pedagogů. Tato akce v souladu se strategií vzdělávání předpokládá účast žáků ZŠ.
Zmínila dvě přednášky v GASK, která se uskuteční v listopadu 2016. Pozvání obdrží školy (zájemci)
prostřednictvím odboru školství, dále budou informace přímo na webech škol a informace budou i
v přehledu akcí v GASK.
Příští schůzka se uskuteční: pondělí 14. 11. 2016 od 16.15 hodin v malé zasedací místnosti
Vlašského dvora
Termíny následujících schůzek: 12. 12. 2016

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

Zapsal: M. Nechojdomová
Elektronicky ověřil: Mgr. Dana Vepřková
Datum: 24. 10. 2016

