Číslo materiálu : 4 / 04
Komise:
Datum :
Přítomni:

Školská
RM 8.7.2015
15. 6. 2015 – 16:15 hod.
Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Karel Ptáček, Mgr. Eva Jarošová, Petr Spálený,
Mgr. Lída Jůnová, RNDr. Vladislav Slavíček, Mgr. Yvetta Jeřábková, Mgr.
Vít Šnajdr, Mgr. Silvia Doušová, Mgr. Růžena Votrubová, Mgr. Jindřich
Kozák, Václav Veselý
PhDr. Stanislava Lisková
Omluveni:
Neomluveni:
Bc. Martin Levý
Hosté:
Ing. Zuzana Moravčíková – omluvena, účast na školské radě SPŠ
Člen RM:
Příští jednání: 7. 9. 2015 – 16:00 hod.
1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
zápis školské komise ze dne 15. 6. 2015

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Komise se sešla na Základní škole Žižkov Kutná Hora.
Program:
1) Návštěva ZŠ Žižkov
2) Příprava hodnocení grantů
3) Informace předsedkyně komise
1)
Komise se sešla na Základní škole Žižkov. Přítomné přivítala ředitelka školy paní PaedDr.
Alena Kotrbová. Základní škola nabízí velmi přívětivé prostředí pro všechny, je velmi dobře
hodnocena Českou školní inspekcí. Na letošní prázdniny byla plánována realizace druhé etapy
sanačních prací v suterénu. Nebude však možné ji uskutečnit (je odložena na příští rok)
vzhledem k řešení finančně náročné havárii podlahy v tělocvičně. S opravou podlahy souvisí i
rekonstrukce podlahového topení. Paní ředitelka zmínila také životnost kotlů, s jejichž
výměnou je také třeba počítat.
Do základní školy denně mnoho dětí přivážejí rodiče svými automobily. Nezbytná je zde
pomoc Městské policie.
K dotazu na podmínky ve školní jídelně paní ředitelka sdělila, že po rekonstrukci sociálního
zařízení došlo ke zlepšení prostředí. S výdejem jídel a prováděním dozorů vypomáhají
zaměstnanci, na které příspěvková organizace Školní jídelny Kutná Hora získala příspěvek
z MPSV – Úřad práce.
Ve školní družině jsou umístěny dojíždějící děti i z 5. ročníků ZŠ. Děti z 1. až 4. ročníků jsou
umístěny ve školní družině. Kapacitu družiny v době od 12.30 do 15 hodin, tedy v době
největšího zájmu dětí, posiluje zájmový útvar.
Ve škole jsou organizovány individuální konzultace ve složení rodič – učitel – žák (a to již od
1. ročníku), na které se rodiče objednávají i elektronickým způsobem.
Individuální pomoc škola poskytuje dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Základní škola v posledním období využila elektronický kurz Zdravý životní styl, rodičům
dětí v Kutné Hoře nabídla seminář Bezpečný internet.

2)
Příprava a návrh změn v realizaci „Příspěvkového programu města (granty)“ – přípravné
práce na systému grantů pro rok 2016: - stanovený úkol z porady vedení města 10. 2. 2015.
Členové komise se shodli na definování návrhu tematických okruhů podpory v grantové
oblasti vzdělávání a volného času:
• Volnočasové aktivity včetně období školních prázdnin
• Vzdělávací činnost pro určité skupiny obyvatel
Většina členů komise předložila návrhy kritérií pro hodnocení projektů. Zapisovatelka komise
jednotlivé návrhy sumarizovala do společného materiálu, který následně všichni členové
komise obdrželi.
Po projednání jednotlivých návrhů školská komise navrhuje následující kritéria pro
hodnocení projektů:
• Přiměřenost financování
• Spoluúčast žadatele
• Kvalita zpracování projektu (srozumitelnost, přehlednost)
• Schopnost žadatele realizovat projekt (zajištění personálních a materiálových
podmínek)
Samozřejmostí je přínos a potřebnost projektu pro město Kutná Hora.
Návrh specifického kritéria pro oblast vzdělávání a volného času:
• Soulad předloženého projektu se vzdělávací strategií EDUin
Na jednání komise bylo domluveno, že členové
„váhy“ jednotlivých kritérií.
Výsledný návrh:
• Přiměřenost financování
• Spoluúčast žadatele
• Kvalita zpracování projektu (srozumitel….)
• Schopnost žadatele realizovat projekt (zaj..)

uváží a vyjádří svůj názor na stanovení
30 bodů
20 bodů
25 bodů
25 bodů

3)
Předsedkyně komise paní Mgr. Vepřková seznámila členy s průběhem slavnostního otevření
projektu Šachový stůl v Parku u Tří pávů, které se konalo v neděli 14. 6. 2015 od 10.00 hodin.
Projekt je výrazem plnění strategie netradičního vzdělávání v Kutné Hoře, finančně podpořen
je dary z ČKD Kutná Hora a J&T Banky, a.s.. Město Kutná Hora ve spolupráci s EDUin
o.p.s. pořádalo šachový turnaj, kterého se účastnilo 12 soutěžících. Pro výhru si přijel
soutěžící z Rumunska.
Poděkování za tvorbu šachových figurek patří žákům ZŠ TGM Kutná Hora, dětem z Církevní
mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře a studentům Uměleckoprůmyslové školy z Hradce
Králové. Šachový stůl je nadále k dispozici veřejnosti, šachové figurky je možné zapůjčit
v kavárně v Parku u Tří pávů (záloha 500,- Kč).
Výsledkem spolupráce studentů Gymnázia Jiřího Ortena a SPŠ je vytvořená mobilní aplikace
– naučná stezka o Kutné Hoře. Na září 2015 je plánováno uspořádání soutěže mezi školami a
slavnostní zprovoznění této mobilní aplikace.
Příští schůzka se uskuteční v pondělí 7. 9. 2015 od 16.00 hodin
v malé zasedací místnosti Vlašského dvora

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

Zapsal: M. Nechojdomová
Elektronicky ověřil: Mgr. D.Vepřková,
Datum: 22. 6. 2015

