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Příští jednání:

Školská
RM 13. 6. 2018
28. 5. 2018 – 16:15 hod.
Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Jindřich Kozák, Mgr. Silvia Doušová, Mgr. Lída Jůnová,
Petr Spálený, Mgr. Vít Šnajdr, Mgr. Yvetta Jeřábková, PhDr. Stanislava Lisková
PhDr. Nina Bilincová, Mgr. Karel Ptáček
Mgr. Růžena Votrubová
Karel Koubský st.
17. 9. 2018 – 16:15 hod. Vlašský dvůr

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
zápis školské komise ze dne 28. 5. 2018
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Program:
1) ZŠ projekty, spolupráce s MAS
2) Anketa – zájem rodičů o službu péče o děti do tří let
3) GDPR
4) ZŠ Kamenná stezka Začít spolu
5) MAP II
1)
Ředitelé ZŠ byli seznámeni s možností využít připravovanou výzvu MAS IROP Opatření 1 Vzdělání, jejíž hlavním cílem je rozvoj infrastruktury ve školách.
Místostarosta pan Karel Koubský oznámil, že vzhledem k již splněné podmínce bezbariérovosti (tj.
jeden z očekávaných výstupů projektu) by nejspíše mohla žádost o dotaci podat ZŠ Jana Palacha. Na
ZŠ Žižkov by podmínka bezbariérovosti mohla být splněna pouze instalací výtahu (finančně
náročné). Na ZŠ TGM je situace obdobná, řešení s pomocí schodolezu je obtížné. Na ZŠ Kamenná
stezka je potřebná sanace a rekonstrukce suterénu – rozpočet přesahuje předpokládané možnosti
dotace. ZŠ se rozhoduje požádat o dotaci na sanaci suterénu a rekonstrukci pouze jedné suterénní
učebny. Docílení bezbariérovosti by bylo řešitelné pomocí schodolezu. Záměrem ZŠ Jana Palacha je
vybudování odborné učebny cizích jazyků.
Paní Doušová připomněla, že je nezbytné, aby investiční záměry škol byly schváleny Řídícím
výborem MAP rozvoje vzdělávání, který bude jednat dne 13. 6. 2018.
2)
Předsedkyně školské komise Dana Vepřková seznámila členy komise s výsledky ankety, kterou byl
zjišťován zájem rodičů o službu péče o děti do tří let. S výsledky ankety bude na svém nejbližším
jednání seznámena RM.
Paní předsedkyně upozornila na možný podíl města při poskytování uvedené služby – nabídka
prostor pro dětské skupiny a výše nájemného.
Paní Doušová v diskusi připomněla, že ředitelka Mateřských škol Kutná Hora paní Pavla Berková
uvedla potřebu posouzení technického stavu střechy budovy MŠ Benešova 7 (Adlerka) a zároveň

také zmínila požadavek školské komise na zhodnocení Zelenkovy vily pro možné využití pro školské
účely. Pan místostarosta Karel Koubský požádal o formulaci požadavku na jednání RM (dále v textu
uvedeno).
3)
Předsedkyně komise D. Vepřková požádala zástupce města a úřadu o informace k aktuální
problematice GDPR. Zapisovatelka M.Nechojdomová informovala o posledním kroku ve věci GDPR
- smlouvě o výkonu funkce pověřence GDPR pro Město Kutná Hora a jím zřizované příspěvkové
organizace (mateřské a základní školy a další organizace). Město Kutná Hora uzavřelo tuto smlouvu
s firmou Catania Group s.r.o. s jednoroční výpovědní lhůtou.
Paní Doušová se dotazovala na výběr uvedené firmy s tím, zda byly zkoumány možnosti Svazu měst
a obcí.
OPPŠK dodatečně doplňuje citaci z návrhového materiálu Přímé zadání zakázky na
„Metodické řízení implementace požadavků GDPR“ pro jednání RM:
Začínají se objevovat nabídky „školicích“ firem i firem nabízejících konkrétní spolupráci v první i
druhé fázi zavádění GDPR. Dva zaměstnanci MÚ Kutná Hora již absolvovali seminář na dané
téma. Se dvěma subjekty, které nabízejí spolupráci při implementaci GDPR, jsme již předběžně
jednali a dostali od nich nabídky na spolupráci. Vzhledem k tomu, že v současné době nikdo
přesně neví, jak taková spolupráce bude prakticky vypadat a v čem přesně bude spočítat, je
v podstatě nemožné stanovit kritéria případného výběrového řízení na dodavatele první, resp.
druhé fáze implementace – viz výše. Zároveň ale není možné čekat, jak se situace vyvine. Jsme
proto přesvědčeni, že v současné době je vhodné navázat spolupráci s firmou, která se jeví jako
vhodná a v dané problematice poměrně pokročilá.

Předkladatel návrhového materiálu (oddělení AUD) zároveň sdělil, že v době přípravy uvedeného
návrhu nebyla známa žádná informace o možnosti řešení situace v rámci Svazu měst a obcí.
Uzavření smlouvy na implementační fázi GDPR bylo schváleno usnesením RM č. 692/2017 ze dne
6. 9. 2017.
Uzavření smlouvy na služby pověřence pro město a 12 PO bylo schváleno usnesením RM č.123/2018
ze dne 7. 2. 2018
4)
Zprávu o přípravě zahájení výuky v prvních třídách „Začít spolu“ vypracovanou ředitelem panem
Šnajdrem a paní učitelkou Jeřábkovou ze ZŠ Kamenná stezka obdrželi členové komise elektronicky.
5)
Paní S. Doušová informovala o aktivitě MAP II – tvorba pracovních skupin formou „metodických
kroužků“ pro podporu oblastí:
Čtenářská gramotnost - kritické myšlení – teorie a praxe
Matematická gramotnost –– teorie a praxe
Rovné příležitosti (zaměřená na podporu inkluzivního vzdělávání a přechody ve vzdělávání“ –
předškolní vzdělávání do ZŠ, z I.stupně do II.stupně ZŠ)
Financování školství a vzdělávání
Naznačila, že je někdy obtížné získat potřebné údaje a kontakty na učitele z webových stránek škol.
Vyzvala k potřebné součinnosti – schválení investičních záměrů Řídícím výborem MAP II.
Na závěr předsedkyně školské komise D. Vepřková poděkovala všem členům komise a popřála
krásné prázdniny.
Příští schůzka se uskuteční: pondělí 17. 9. 2018 od 16.15 hodin v malé zasedací místnosti
Vlašského dvora.

1) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Školská komise žádá RM, aby byla provedeno posouzení budovy MŠ Benešova 7 (Adlerka) a
Zelenkovy vily z hlediska jejich technického stavu a aby byla zajištěna následná oprava střechy
budovy MŠ Benešova 7.
Školská komise žádá RM, aby bylo zadáno zpracování koncepce celého prostoru Zelenkovy vily
tak, aby prostory mohly být využívány dětmi MŠ, případně ZŠ – družina jedna třída (využití
Zelenkovy vily pro žáky MŠ a ZŚ odsouhlasili zastupitelé v září 2017).
2) Reakce rady města:

Zapsala: M. Nechojdomová
Datum: 30. 5. 2018
Elektronicky ověřila: Mgr. D. Vepřková

