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

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

Školská
21. 10. 2019 – 16:30 hod.
Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Yvetta Jeřábková, Ing. Josef Treml, Mgr. Růžena
Votrubová, PaedDr. Jana Nedvědová, Mgr. Jana Červená, PhDr. Stanislava Lisková,
PhDr. Nina Bilincová, Mgr. Vladislav Tuček, Mgr. Růžena Votrubová, Ing. Aneta
Kubínová
Petr Spálený, PaedDr. Jiří Michal, Mgr. Patricie Koubská, Kamila Drtilová, Bc.
Karel Polívka
Kateřina Špalková
Mgr. Vít Šnajdr – omluven (projednávání rozpočtu 2020)
2. 12. 2019 – 16:30 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 21. 10. 2019
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Program:
1) Návštěva školní jídelny
2) Mateřská škola
Předsedkyně školské komise Dana Vepřková přivítala přítomné, zejména novou členku komise paní
Anetu Kubínovou z MŠ Pohádka.
Paní předsedkyně informovala o zahájení činnosti kontrolní skupiny pro školní stravování ve složení
Soňa Zuchová (vedoucí školní jídelny Gymnázia J.O.), Dana Vepřková, Jana Červená a Karel Polívka
(školská komise). Dne 11. 10. 2019 pracovní skupina navštívila Školní jídelnu v Kremnické ul., kde
působila od 8.15 – 13.00 hodin. Členové kontrolní skupiny svoji práci konali bez nároku na plat, ve
svém volném čase a s platnými zdravotními průkazy. Oznámení o návštěvě pracoviště obdržela
ředitelka Školních jídelen Kutná Hora v 8.00 hodin. Zápis o zjištěných skutečnostech pracovní
skupina zveřejní po ukončení návštěv ostatních provozů školního stravování.
Dana Vepřková dále zmínila umístění ŠJ Kremnická se podle dotazníků společnosti Scio z roku
2018 v tzv. Mapě školy umístila v nejhorší desetině školních jídelen. Hodnotili rodiče i žáci ZŠ
Žižkov. Paní Červená do zápisu doplnila: „Nejhůře žáci hodnotí úroveň školní jídelny. Horší
hodnocení než vaše škola má v této oblasti jen 14 % škol. Největší potřebu změny a zlepšení žáci cítí
v oblastech školní jídelna, toalety a vztahy mezi žáky - citace Analýzy výsledků Mapa školy, š. r.
2018/2019)“.
Předsedkyně školské komise Dana Vepřková dále uvedla, že v jídelně zbývá vyměnit deset
stolů. OPPŠK doplňuje: Na výměnu nutného vybavení kuchyně včetně stolů školní jídelny
Kremnická schválilo zastupitelstvo města dne 29. 11. 2017 navýšení investičního příspěvku ve výši
1 100 000,00 Kč. V roce 2018 byly finanční prostředky čerpány na pořízení:
dvě chladící skříně – 62 179,00 Kč, myčka nádobí a černého nádobí – 291 962,00 Kč, myčka
tunelová a stoly k průběžné myčce – 579 046,00 Kč, jídelní sety (stoly a sedátka) – 167 270,40 Kč.

Následně doplnila Jana Červená hodnocení oběda ze dne 11. 10. – hodnotila velmi dobré jídlo,
plněné bramborové knedlíky. Zmínila nízké platové podmínky nepedagogických pracovníků školní
jídelny.
Spolu se skupinou pro školní stravování školní jídelnu navštívil také Michal Trnka (Český rozhlas).
Školská komise doporučuje radě města v nejkratší době realizovat doplnění stolů v ŠJ Kremnická dle
pokynu paní Hrdličkové (zajištění BOZP) v projektu ŠJ.
2)
Předsedkyně komise dále uvedla informaci o záměru vzniku nové MŠ a dotazovala se na její
potřebnost. Členové školské komise hledali řešení, kam v budoucnu umístit děti, které se nedostanou
do MŠ. Řešením by mohlo být ,,vrátit" děti do MŠ Trebišovská. Členové komise se shodli na potřebě
obnovy MŠ Trebišovská. Zmiňují neutěšenou situaci s klienty Centra sociálních služeb Trebišovská.
Mgr. Červená informovala o častých zásazích policie na Masarykově ulici (proti prodejně Žába),
klienti kálí u autobusové zastávky, opilí a nazí se pohybují v blízkosti dětí odjíždějících ze ZŠ TGM.
M. Nechojdomová z OPPŠK vysvětlila nové podmínky financování přímých nákladů na vzdělávání
(zejména platy a odvody pojištění) od roku 2020. Reforma financování regionálního školství má
zajistit možnost poskytování kvalitnějšího vzdělávání – např. nižší počty dětí ve třídách. Pokud by
vznikla nová MŠ, bylo by potřebné získat jednu zcela novou třídu (zvýšit kapacitu MŠ) a do dalších
tříd přemístit děti ze stávajících tříd MŠ s nejvyšším počtem dětí (schválena výjimka z počtu 24 dětí
na 28 dětí).
3)
V závěru předsedkyně školské komise připomněla setkání koordinátorů žákovských parlamentů,
zaměřeno na hodnocení dosavadních poznatků.
Příští schůzka se uskuteční:
pondělí 2. 12. 2019 od 16.30 hodin v zasedací místnosti Václavské náměstí 181
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
1)
Školská komise doporučuje radě města v nejkratší době realizovat doplnění stolů v ŠJ Kremnická dle
pokynu paní Hrdličkové (zajištění BOZP) v projektu ŠJ.
2)
Členové školské komise hledali řešení, kam v budoucnu umístit děti, které se nedostanou do MŠ.
Řešením by mohlo být „vrátit" děti do MŠ Trebišovská Školská komise doporučuje radě města
obnovit MŠ v Trebišovské ulici.
4)Reakce rady města:

Zapsala: M. Nechojdomová
Datum: 15. 11. 2019
Elektronicky ověřily: Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Jana Červená
Datum: 19. 11. 2019

