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

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

Školská
RM 1. 4. 2015
16. 3. 2015 – 16:15 hod.
Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Karel Ptáček, Václav Veselý, PhDr. Stanislava Lisková,
Mgr. Eva Jarošová, Petr Spálený, Mgr. Lída Jůnová, RNDr. Vladislav Slavíček, Mgr.
Růžena Votrubová, Mgr. Yvetta Jeřábková, Bc. Martin Levý, Mgr. Vít Šnajdr
Mgr. Silvia Doušová, Mgr. Jindřich Kozák – účastnil se jednání sociální komise

20. 4. 2015 – 16:15 hod.

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
zápis školské komise ze dne 16. 3. 2015

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Komise se sešla na Základní škole Jana Palacha v Kutné Hoře.
Program:
1)postup při neúčasti členů na jednáních komise
2) návštěva ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře
3) diskuse
1)
Zapisovatelka členy komise informovala o rozhodnutí paní Kateřiny Špalkové ukončit práci v komisi
z důvodu nového pracovního vytížení v období schůzek komise.
Dále seznámila členy se závěrem učiněným na poradě vedení 10. 3. 2015 ve věci neúčasti členů
komisí na jednáních. Bylo dohodnuto, že při opakované omluvené neúčasti (3 a více) napíše komise
příslušnému členu dotaz, zda nadále (či vůbec) chce pracovat v komisi.
Po jeho či jejím jasném vyjádření bude v zápisu z jednání komise uveden návrh na usnesení RM.
Pokud se člen nezúčastní 3x po sobě bez omluvy, bude v zápisu z jednání komise uveden návrh na
usnesení RM (vyloučení z důvodu neúčasti na jednáních).
2)
Přítomné v prostorách školy přišla přivítat paní ředitelka Mgr. Jaroslava Drabešová.
V návaznosti na hledání možnosti najít prostory pro zajištění péče o nejmenší děti do tří let byla paní
ředitelka dotazována na možnost využití volných prostor školy. Uvedla, že samostatně přístupné
prostory v současné době jsou pronajaty uživatelům: Městská knihovna, POD HORAMI, o.s.,
Autoškola. Volné prostory jsou dále v pavilonech učeben – zcela volné jsou nyní dvě učebny.
ZŠ je zabezpečena kamerovým systémem. Ve škole byla provedena kompletní rekonstrukce datových
sítí. Vytápění je zajištěno firmou Tebis, využívána je možnost regulace dle rozvrhu hodin.
Nejpalčivějšími problémy jsou vnitřní rozvody – každoročně jsou řešeny havárie a částečné opravy.
Letos je plánována rekonstrukce odpadů v pavilonu U1. Nutné je řešit také rozvody vody a
elektroinstalace v celé budově. V letošním roce je nutné opravit oplocení areálu.
Další dotaz směřoval ke stravování dětí. Paní ředitelka uvedla, že ohlasy rodičů jsou příznivější –
chutnější jídlo, možnost výběru jídla s masem a bezmasého jídla, stížnosti spíše individuální.
Na dotaz k bývalé budově ŠD a dřívějšímu bytu školníka nemá žádné informace.
Následně paní ředitelka pozvala členy komise k prohlídce prostor školy.
3)

Předsedkyně komise Mgr. Dana Vepřková požádala o vysvětlení prodloužení provozní doby pouze
v sedmi MŠ – z jakého důvodu nemůže být prodloužení v MŠ Kaňk a MŠ Pohádka.
M.Nechojdomová odpověděla, že důvodem omezených možností je počet dětí v uvedených MŠ –
pouze 16 dětí – tomuto počtu odpovídající normativně stanovený počet pedagogů neumožňuje
prodloužení provozní doby MŠ (z finančních prostředků na přímé náklady na vzdělávání ze státního
rozpočtu).
Pan RNDr. Slavíček připomněl příslib RM - vyhodnocení situace v MŠ po uplynutí jednoho roku.
K dotazu na prodloužení provozní doby školních družin odpověděl pan Mgr. Šnajdr, že zájem
projevili pouze rodiče dvou dětí.
Pan Mgr. Šnajdr navrhuje, aby školská komise vytvořila seznam priorit investičních akcí potřebných
ve školách zřizovaných městem Kutná Hora.
Příští schůzka se uskuteční v pondělí 20. 4. 2015 od 16.15 hodin
na ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
Jaký je záměr města
1) s budovou, kde dříve sídlila školní družina ZŠ Jana Palacha?
2) s dřívějším bytem školníka ZŠ Jana Palacha?
Komise navrhuje uvážit využití jednoho z prostorů (po nezbytné rekonstrukci) - zajištění péče o děti
od dvou do tří let.

4) Reakce rady města :
Budova bývalé družiny ZŠ J. Palacha – energetická náročnost, právně se řeší pozemkové
problémy (Státní statek Čáslav).
Bývalý byt školníka – bude využito jako zázemí pro mládež fotbalového oddílu Sparta Kutná
Hora.

Zapsal: M. Nechojdomová
Elektronicky ověřil: Mgr. D.Vepřková, PhDr. S.Lisková
Datum: 19. 3. 2015

