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Školská
RM 18. 12. 2019
2. 12. 2019 - 16.30 hod.
Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Patricie Koubská, Ing. Josef Treml, Mgr. Jana Červená
Mgr. Vladislav Tuček, Mgr. Yvetta Jeřábková, Petr Spálený, Mgr. Růžena
Votrubová, PaedDr. Jiří Michal, PaedDr. Jana Nedvědová, Ing. Aneta Kubínová,
Kamila Drtilová
Karel Polívka, Kateřina Špalková, PhDr. Nina Bilincová, PhDr. Stanislava Lisková
M. Nechojdomová

6. 1. 2020 – 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 2. 12. 2019
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1. Informace k zápisu ŠK ze dne 21. 10. 2019
2. Předběžné informace z kontroly, návštěvy ŠJ Kremnická, ŠJ Jiráskovy sady a ŠJ Palachova
3. Granty pro rok 2020
4. Stav školních ,,pébeček“ na ZŠ a SŠ
5. Počty dětí neumístěných v MŠ po zápisu v roce 2019
6. Informace o Nadačním fondu EDU Změna
Komentář:
Přítomní byli přivítání předsedkyní D. Vepřkovou. Ta nejprve seznámila všechny se zněním textu,
který je adresován RM z důvodu prodlevy zápisu ŠK ze dne 21. 10. 2019:
Poslední zápis Školské komise ze dne 21.10.2019 byl zaslán po urgencích členek komise Mgr. Vepřkové a Červené dne
15.11.2019 k ověření. Vyhotoven a zaslán všem členům komise dne 21.11.2019, tzn. měsíc po jednání. V mezidobí
proběhlo 2x zasedání Rady města (dne 30.10. a 13.11.), které zápis z jednání 21.10. nebyl předložen. Vzhledem k činnosti
některých členů komise v rámci Stravovací skupiny, kdy jsou prováděna šetření v jednotlivých jídelnách a k blížícímu se
termínu schvalování rozpočtu, tím i možnosti předání Radě doporučení k finanční pomoci Organizaci školní jídelny na
nákup stolů do ŠJ Kremnická a ZŠ Jiráskovy sady, shledáváme tuto situaci jako krajně nešťastnou. Zároveň se na jednání
ŠK řešila vypjatá situace v blízkosti nízkoprahového denního centra Duhové atrirum se sídlem ul. Trebiškovská. Členové
komise se dohodli na doporučení Radě města k obnovení školky v této budově.
Vysvětlení paní Nechojdomové s pracovním přetížením chápeme a věříme, že s posílením pracovníka na odboru školství
výše popsané již nenastane.

Přítomní byli seznámeni s činností kontrolní stravovací komise. Komise navštívila všechny provozy
příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, výsledná zpráva se zpracovává a bude předložena
i s doporučeními členům RM. S výsledky práce komise, tedy se závěrečnou zprávou, budou ještě
předtím seznámeni všichni členové ŠK. Členové Stravovací skupiny mají zájem o setkání
s ředitelkami dotčených základních škol (jejichž děti se v jídelnách stravují). Bude nutné najít
společný termín tohoto setkání.
Žádosti o dotace na projekty pro rok 2020 budou hodnoceny členy ŠK od chvíle, kdy budou aktivně

převedeny ze systému GRANTYS panu J. Tremlovi, který je poté odešle jednotlivým členům komise.
Ti se pak na setkání 6. ledna 2020 budou věnovat hodnocení zaslaných žádostí o dotace z programu
Velké projekty vzdělávání a volný čas pro rok 2020.
D. Vepřková požádala členy komise, aby informovali ostatní o stavu školních ,,pébeček“ na
jednotlivých ZŠ a SŠ. Bylo konstatováno, že školy již svoje projekty vybraly, výjimkou je SOU, kde
školní parlament v minulém měsíci vznikl, logicky se tedy nezapojila škola do této aktivity.
Vzhledem k nepřítomnosti N.Bilincové ze ZŠ Palachova, není k dispozici informace o školním
,,pébečku“ na této škole. Na ZŠ TGM proběhne hlasování o projektech v příštím týdnu. Předběžně
bylo naplánováno setkání zástupců školních parlamentů a vedení města spolu s koordinátory na
13.12. 2019 od 9: 00 v Rytířském sále Vlašského dvora.
Členové komise požadují od odboru školství přesné informace o počtu dětí neumístěných v MŠ po
zápisu 2019. Prosíme stanovit počet přijatých přihlášek do jednotlivých školek a zároveň počet
přijatých a odmítnutých dětí v každé školce.
K. Drtilová přednesla informace o Nadačním fondu EDU Změna – což je celorepubliková platforma,
disponující 200 mil KČ, které by mohly být v případě umístění ORP Kutná Hora alokovány do
oblasti vzdělávání a jeho podpory. Projekt je určen pro MŠ, ZŠ a SŠ. V současné době se ORP Kutná
Hora nachází mezi třemi postupujícími oblastmi. Více informací lze najít na www.eduzmena.cz
Členové komise projednali zprávu paní K. Špalkové, kde ona uvádí, že se nemůže z důvodu
pracovního vytížení zúčastňovat schůzek ŠK. Všichni přítomní se shodli, že toto akceptují a pokud od
září 2020 nastane v pracovním vytížení paní Špalkové změna, bude opět v komisi pracovat.
Příští schůzka se uskuteční: pondělí 6. 1. 2020 od 16.30 hodin v zasedací místnosti
Václavské náměstí 182
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Členové komise požadují od odboru školství přesné informace o počtu dětí neumístěných v MŠ po
zápisu 2019.
Členové komise doporučují, aby bylo stanoveno, dokdy budou vždy vyhotoveny zápisy z jednání
komise. (maximální počet dnů)
4) Reakce rady města:

Zapsala: Mgr. Dana Vepřková
Elektronicky ověřila: Mgr. Jana Červená
Datum: 2. 12. 2019

