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

Školská
RM 7.3. 2018
19. 2. 2018 – 16:15 hod.
Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Růžena Votrubová, Mgr. Jindřich Kozák, Mgr. Silvia
Doušová, PhDr. Stanislava Lisková, PhDr. Nina Bilincová, Mgr. Lída Jůnová, Petr
Spálený, Mgr. Vít Šnajdr
Mgr. Yvetta Jeřábková, Mgr. Karel Ptáček
Pavla Berková, ředitelka MŠ Kutná Hora
Ing. Josef Viktora, Karel Koubský st.
26. 3. 2018 – 16:15 hod. Vlašský dvůr

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
zápis školské komise ze dne 19. 2. 2018
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Program:
1) Mateřské školy
2) Projekt ZŠ
1)
Školskou komisi navštívila a za možnost návštěvy a vyjádření k vystoupení pana Obraze poděkovala
ředitelka Mateřských škol Kutná Hora paní Pavla Berková. Reagovala tak na vystoupení pana Obraze
na minulé školské komisi v únoru, kde přednesl členům komise několik připomínek k přezkušování
dítěte v MŠ Benešova. Tyto připomínky uvedl coby rodič dítěte, které bylo přezkušováno.
Uvedla, že se s panem Obrazem v MŠ nikdy neviděla. Dále sdělila, že jako ředitelka osmi MŠ
nemůže být přítomna u všech jednání s rodiči. Vedoucí paní učitelka v každé MŠ zpracovala postup
předání informací rodičům. Vedoucí paní učitelky předávají informace a pokyny rodičům. Při zápisu
dětí do MŠ také projednaly s rodiči postup školky při individuálním vzdělávání dítěte.
Pan Obraz jako rodič předškolního dítěte až dne 15. 6. 2017 oznámil svoje rozhodnutí o plnění
povinné předškolní docházky formou individuálního vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte je povinen
toto oznámení učinit nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku. Panu Obrazovi bylo
vyhověno i když svoje oznámení předložil s prodlením.
Předsedkyně školské komise paní Mgr. Vepřková navrhla, aby písemné postupy a pokyny ředitelka
MŠ rodičům zpřístupnila na webu. Dále by zde měla být organizační struktura a jména zaměstnanců
MŠ. Navrhla také uvážit vhodnost označení pracovnic jmenovkami s uvedením funkce.
Paní ředitelka Berková obdržela dotaz na celkový počet individuálně vzdělávaných dětí a počet
romských dětí takto vzdělávaných. Odpověděla, že se jedná o 6 dětí, z toho 2 romské děti.
Předsedkyně komise paní Vepřková se paní ředitelky dotazovala na její pohled na přijímání
dvouletých dětí do MŠ. Paní Vepřková dále uvedla, že dle jejího názoru by město ze svých prostředků
mělo zajistit péči o nejmenší děti (dvouleté) poskytováním finančně dostupné služby – skupiny 10
dětí. Jde o to, aby v budoucnu ve městě zůstávaly rodiny s malými dětmi. Paní Doušová uvedla, že
v okolí Kutné Hory již fungují tzv. jeselské třídy pro děti mladší tří let (MŠ Církvice).
Otázka opravy Zelenkovy vily a získání potřebných finančních prostředků. Diskuse – návrhy:
nerealizovat některý z navržených projektů.
nerealizovat rekonstrukci Sankturinovského domu

Položena otázka: co si přejí členové školské komise zajistit z rozpočtu města?
Paní Doušová – z IROP lze žádat o dotaci pouze při navýšení kapacity MŠ.
Dotaz členů komise: V jakém stadiu je situace kolem Zelenkovy vily – zájem o využití pro školy?
Nejaktuálnější potřebou je využití pro MŠ – paní ředitelka Berková poskytla zcela novou informaci o
výhledové potřebě přestěhování MŠ Benešova 7 - Adlerova vila (bude nutné provést opravu střechy)
a připravit 1-2 třídy pro dvouleté děti. Součástí MŠ je nezbytný prostor pro výdej stravování. Dále se
přihlásil pan ředitel Šnajdr – ZŠ Kamenná stezka bude nejspíše chybět prostor pro jedno oddělení
školní družiny (pokud se přihlásí děti do dvou tříd prvního ročníku – bude otevřena jedna třída a
jedna třída inovativní).
Pan Kozák přednesl požadavek na nutnost zpracování koncepce využití Zelenkovy vily.
Paní ředitelka Berková požádala o připomínky k svému příspěvku. Předsedkyně komise paní
Vepřková uvedla, že je pochopitelné, že paní ředitelka nemůže být přítomna u všech případů, že je to
řešeno vydáním instrukcí. Zároveň také zmínila právo rodičů na připomínky a stížnosti a využití
tohoto práva.
Přimlouvá se za velmi zřetelné, podrobné a popisné informace rodičům a umístění těchto pokynů na
web MŠ.
Paní ředitelka slíbila zohlednit tento požadavek a současně připomíná, že podrobné instrukce rodiče
získávají na třídních schůzkách.
Na komisi se dostavili starosta pan Ing. Viktora a místostarosta pan Koubský. Předsedkyně komise
paní Vepřková zopakovala informaci a diskusi k využití Zelenkovy vily a MŠ Benešova 7 (záložní
budova). Uvedla, že je třeba řešit otázky finančního zajištění rekonstrukce Zelenkovy vily a koncepci
jejího využití.
K dotazu, zda je Zelenkova vila kulturní památkou, bylo na OPPŠK dodatečně ověřeno, že v případě
objektu čp. 453 v Masarykově ulici se nejedná o kulturní památku.
2)
Informace k aktuálnímu stavu žádosti o dotaci na projekt Infrastruktura do ZŠ. Pan místostarosta
Koubský sdělil, že stanovený termín dokončení - červen 2019 – není reálně možné splnit. Možnost
požadavku na prodloužení termínu není zatím vyjasněná.
Pan starosta Viktora dále uvedl, že investiční odbor připravuje výběrové řízení na projektového
manažera (stavební část i vybavení). Investiční odbor však upozorňuje na nedostatečný čas pro
splnění stavební části – v daném termínu není reálné dokončit.
Předsedkyně komise paní Vepřková navrhuje, aby plánované finanční prostředky na spoluúčast
k projektu ve výši 13,5 mil. Kč v případě nerealizace projektu byly skutečně využity na opravy a
rekonstrukce ve školách.
V následné diskusi pan místostarosta Koubský připomněl náklady udržitelnosti projektu v budoucím
období. Paní Doušová označila projekt za megalomanský. Pan Šnajdr poukázal právě na jeho
ojedinělost a zároveň by přivítal „plán B“ – možnost rekonstrukcí na školách.
Pan Kozák upozornil na velmi chaotickou situaci ve školní jídelně Kremnická ul. Pan místostarosta
Koubský vysvětlil, že rekonstrukci výdejního prostoru je možné realizovat pouze o hlavních
prázdninách, s tím bude spojená i výměna stolů.
Pan Kozák dále připomínkoval autobusovou dopravu ve městě, nezbytnost zastávek v centru města
vzhledem k nedostatku parkovacích míst.
Pan starosta Viktora hovořil o rozhodování realizovat jednu či dvě linky autobusové dopravy. Bude
provedeno vyhodnocení provozu.
Pan Kozák ještě připomněl nutnost dopravního spojení na Kaňk, Neškaredice či Nové Dvory. Pan
starosta Viktora reagoval tím, že je nutné zakoupit pozemek u Nových Dvorů na vybudování
parkoviště a napojení podchodu.
Příští schůzka se uskuteční: pondělí 26. 3. 2018 od 16.15 hodin v Rytířském sále

Vlašského dvora
Pan Kozák požádal o doplnění zápisu v tomto znění:
V souvislosti s novou koncepcí městské dopravy upozorňuji na nutnost propojení dopravního spojení
do středu města pro zájmové a vzdělávací kroužky a jiné aktivity žáků základních škol , kde rodiče je
musí z okrajových částí města a předměstí vozit auty, zpravidla nemají kde zaparkovat a musejí na
ně čekat. Také spojení o volných dnech ke sportovnímu areálu Klimeška není z těchto oblastí ž á d n
é . Jedná se o Kaňk, Malín, Neškaredice, Pernštejnec... aj. Všechno zpravidla řeší rodiče dovozem
auty. V souvislosti se zprovozněním sportovní haly bude tato záležitost velmi aktuální.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Zadat zpracování koncepce celého prostoru Zelenkovy vily tak, aby prostory mohly být
využívány žáky MŠ, případně ZŠ – družina jedna třída (využití Zelenkovy vily pro žáky
MŠ a ZŚ odsouhlasili zastupitelé v září 2017).
Vyhodnotit a projednat projekt Infrastruktura do ZŠ v Kutné Hoře.
4) Reakce rady města:
Pan starosta přečetl doplnění zápisu pana Kozáka, které mu bylo předáno (dopravní spojení
z příměstských obcí pro děti na jejich mimoškolské aktivity). Pan místostarosta uvedl, že se
připravuje anketa zmapování budoucích potřeb občanů v oblasti péče o předškolní děti.

Zapsala: M. Nechojdomová
Datum: 21. 2. 2018
Elektronicky ověřili: Mgr. D. Vepřková, Mgr. Silvia Doušová, Pavla Berková (část)

