Číslo materiálu : 4 / 02
Komise:
Datum :
Přítomni:

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

Školská
RM 13. 5. 2015
20. 4. 2015 – 16:15 hod.
Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Karel Ptáček, PhDr. Stanislava Lisková, Mgr. Eva
Jarošová, Petr Spálený, Mgr. Lída Jůnová, RNDr. Vladislav Slavíček, Mgr.
Yvetta Jeřábková, Bc. Martin Levý, Mgr. Vít Šnajdr, Mgr. Silvia Doušová
Mgr. Růžena Votrubová, Mgr. Jindřich Kozák, Václav Veselý
Ing. Zuzana Moravčíková

18. 5. 2015 – 16:15 hod.

1) Návrh usnesení pro RM :

RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
zápis školské komise ze dne 20. 4. 2015

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Komise se sešla na Základní škole Kutná Hora, Kamenná stezka 40.
Program:
1)Informace předsedkyně komise a místostarostky města
2)Úkoly pro členy
3)Návštěva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
1)
Předsedkyně komise Mgr. Dana Vepřková přivítala paní místostarostku a přítomné členy
komise. Dále hovořila o harmonogramu prací při nastavení spolupráce v oblasti vzdělávání a
výchovy ve městě. Zájem projevilo ČKD Kutná Hora.
Netradiční cesta ve vzdělávání – projekty:
• V Parku u Tří pávů bude v neděli 14. 6. 2015 v 10.00 hodin slavnostně otevřen
šachový stůl. Město Kutná Hora ve spolupráci s EDUin o.p.s. pořádá šachový turnaj
pro věkovou skupinu 7 – 107 let. Zároveň jsou mateřské školy, základní školy a
gymnázia ve městě vyzvány k účasti na projektu „Výroba šachových figur“.
• Spolupráce studentů Gymnázia Jiřího Ortena a SPŠ na tvorbě mobilní aplikace –
naučná stezka o Kutné Hoře
Předsedkyně komise není spokojena s reakcí RM k dotazu na budoucí využití bývalého bytu
školníka na ZŠ J.Palacha.
Reagovala paní místostarostka Ing. Zuzana Moravčíková:
Realizace projektů na dva byty se neuvažuje z důvodu chybějících fin.prostředků. Dotační
tituly lze využít na dům s pečovatelskou službou, opravu bytů seniorů.
Jeselská třída MŠ( pro děti od dvou let) – nutné splnění zákonných hygienických podmínek –
nutná investice. Neexistují dotační tïtuly – není ve finančních možnostech rozpočtu města.
V budoucnu úbytek dětí v MŠ – možnost zřídit třídu pro menší děti.
Paní Mgr. Silvia Doušová:
Na základě výstupů projektu meziobecní spolupráce se chystá průzkum ohledně zájmu rodičů
z kutnohorského regionu o zřízení zařízení pro děti mladší tří let. Výstupem průzkumu budou
mimo jiné informace o počtu dětí, jejichž rodiče se chtějí vracet do pracovního procesu od

dvou let věku dítěte. Dle jejích informací se křivka baby boomu opakuje po 6 -7 letech.
2)
Zapisovatelka členy komise informovala o úkolech stanovených vedením města pro členy
komise:
• Navrhnout konkrétní věc či věci, které by bylo možné udělat ve městě v rámci
dotačních titulů (témata zaslána členům písemně)
• Připravit a navrhnout změny v realizaci „Příspěvkového programu města (granty)“
Pan Mgr. Šnajdr navrhuje zejména stanovit témata a okruhy podpory z grantových
prostředků.
Diskuse:
Paní místostarostka Ing. Moravčíková žádá členy komise o stanovení priorit ve vzdělávání.
Paní Mgr. Jůnová připomíná nerovnoměrné naplnění základních škol.
3)
Prostorami školy přítomné provedl pan ředitel Mgr. Vít Šnajdr. Členové komise si prohlédli
jednotlivé třídy, odborné učebny, příjemné prostory školní družiny. Nahlédnout mohli do
uzavřeného suterénu školy (z hygienických důvodů – vlhkost). Tímto omezením škola ztratila
možnost výuky dílen ve vlastních prostorách. Vedení školy podalo v loňském roce žádost o
dotaci z projektových prostředků Rozšíření kapacity ZŠ. Dalším výrazným problémem je
absence školního hřiště. Také zde pan ředitel hledá možné zdroje financování.
Příští schůzka se uskuteční v pondělí 18. 5. 2015 od 16.15 hodin
na ZŠ TGM v Kutné Hoře.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
Priority vzdělávání pro město Kutná Hora jsou již stanoveny a definovány ve strategii
vzdělávání, která byla schválena ZM v roce 2014. (Strategie vytvořena EDUin v roce
2014) V současné době jde o to, aby byly vize konkretizovány a realizovány. Požadavek
místostarostky Ing. Moravčíkové je tedy již neaktuální.

4) Reakce rady města :
Místostarostka požadovala stanovení priorit komise v rámci příspěvkového programu města,
nikoli priorit ve vzdělávání.

Zapsal: M. Nechojdomová
Elektronicky ověřil: Mgr. D.Vepřková, PhDr. S.Lisková
Datum: 27. 4. 2015

