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

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
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Příští jednání:

Školská
RM 10. 4. 2019
1.4. 2019 – 16:00 hod.
Mgr. Dana Vepřková, , PhDr. Stanislava Lisková, Mgr. Patricie Koubská, Ing. Josef
Treml, Mgr. Nina Bilincová, Mgr. Vladislav Tuček, Mgr. Yvetta Jeřábková, Petr
Spálený, Mgr. Růžena Votrubová, PaedDr. Jiří Michal, PaedDr. Jana Nedvědová
Kateřina Špalková, Mgr. Jana Červená
Milada Nechojdomová (nemoc)
Mgr. Vít Šnajdr
29. 4. 2019 – 16:00 hod. Václavské náměstí zasedací místnost

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 1. 4. 2019
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Program:
1) Schválení nové členky komise
2) Vyhodnocení dotazníků – stravování ve školních jídelnách. Návrh dalšího postupu
3) Nová členka komise.
4) Žákovský parlament a spolupráce se zastupiteli města.
5) Různé
6) Návštěva
1)Předsedkyně komise paní Dana Vepřková přítomné členy přivítala a oznámila, že novou členkou
školské komise byla radou města usnesením č. 246/19 ze dne 27. 3. 2019 jmenována paní Kamila
Drtilová. Přítomným vysvětlila, proč právě paní Drtilová projevila zájem pracovat ve školské komisi.
Je aktivním pracovníkem MAS v oblasti školství, její účastí v komisi tak dojde přirozenou cestou
k předávání informací mezi školami Kutné Hory a regionu Kutnohorska.
2)Všichni členové školské komise rozebírali vyhodnocené dotazníky týkající se stravování ve
školních jídelnách. Většina kutnohorských škol se zapojila velmi ochotně. Dotazníky byly směrovány
na děti ve věku 10 – 15 let. Během diskuse se členové shodli, že výpovědní hodnota dotazníků není
100 procentní. Nicméně se projevil rozdíl ve spokojenosti mezi dotazovanými středními školami zde byly děti s jídlem spokojeny- (GJO, SPŠ a církevní gymnázium) oproti základním školám. Tady
si děti postěžovaly na často tučné a mnohdy tvrdé maso a na polévky, které jim nechutnají. Prakticky
všichni dotázaní volají po podávání zeleninových či ovocných salátů. S výsledky dotazníků budou
v nejkratší době seznámeny vedoucí školních jídelen. Členové pak navrhli a schválili další postup.
Pracovní skupina navštíví v dubnu osobně jednotlivá pracoviště s cílem dohodnout, a pak i umožnit
návštěvy kuchařek a vedoucích jídelen PO Školní jídelny Kutná Hora v těch školních jídelnách, kde
jsou děti s jídlem vesměs spokojeny. Dalším krokem pak bude možnost účastnit se na kurzech, které
jsou směřovány k tomu, jak vařit a upravovat potraviny, o které není mezi dětmi právě zájem. Při
další schůzce komise pak pracovní skupina vyhodnotí, s jakým zájmem se u vedoucích školních
jídelen při ZŠ v Kutné Hoře setkala.).
3) Místostarosta Vít Šnajdr informoval členy o účasti v Mírovém běhu. Tato akce je mezinárodní a do
našeho města běžci dorazí 26. června 2019. Účastníci běhu zde přenocují a předtím mají zájem o

setkání se zástupci škol a žáky. Celá akce bude směřována hlavně na mladší žáky ZŠ. Ředitelé budou
s tímto seznámeni na pravidelných schůzkách s vedením města.
4)Předsedkyně Dana Vepřková a místostarosta Vít Šnajdr přednesli členům návrh na zřízení
městského žákovského parlamentu. V jednotlivých školách již v současnosti pracují školní
parlamenty. Bylo by logické, aby věděly o dění i na druhých školách a aby se mohly vyjádřit k dění
ve městě. V současné době bude úkolem členů informovat o této myšlence vedení škol a členy
parlamentů na jednotlivých školách. Další postup bude dohodnut na příští schůzi komise.
5) Komisi navštívila paní Průšová, která informovala o své činnosti v oblasti dětí trpících autismem.
Její snahou je propojit všechny, kteří se s tímto problémem setkávají tedy pediatry, rodiče a děti, pro
které chce zajistit vhodnou výchovu a vzdělávání. Všichni přítomní ohodnotili její aktivity a navrhli
jí, aby své poznatky publikovala veřejně, což je cesta, jak dostat tuto oblast k co největšímu počtu
lidí. P. Koubská jí navrhla, že dodá kontakty na odborníky, kteří v Kutné Hoře a blízkém okolí působí
a aktivně pracují.
6) V bodě různé informovala D. Vepřková, že se zatím nepodařilo setkání s dětskými skupinami ve
městě a místostarosta V. Šnajdr uvedl, že v současné době město nedisponuje vhodným objektem,
který by se případně dal využít pro zřízení dětské skupiny.
Příští schůzka se uskuteční: pondělí 29. 4. 2019 od 16.00 hodin v zasedací místnosti
Václavské náměstí 182
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Zajistit, aby se výsledky dotazníků dostaly k ředitelce P0 Školní jídelny Kutná Hora paní Kloudové.
Dále pak, aby s těmito výsledky seznámila své podřízené. Dále navrhujeme, aby se mohli
zaměstnanci jídelen zúčastňovat kurzů, které jsou zaměřeny na nové postupy v oblasti přípravy
pokrmů. (Kontakt byl předán emailem panu místostarostovi) Umožnit pracovní skupině (tři až čtyři
členové) návštěvy jednotlivých školních jídelen – upozornit na toto paní Kloudovou.
4) Reakce rady města:

Zapsala: Mgr. Dana Vepřková
Elektronicky ověřil: Ing. Josef Treml
Datum: 2. 4. 2019

