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Zápis z 20. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   

Datum: 31. květen 2017 

Účast: dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná;  

omluven: Josef Chamula   

Koordinátorka: Mgr. Věra Holá, OŠKS 

 
Program: 

1. Zahájení jednání. 

2. Schválení programu jednání. 

3. Informace  - členové komise, předsedkyně komise a koordinátorka KVV.  

4. Dotační řízení města Příbram v oblasti výchovy a vzdělávání pro rok 2018. 

5. Projednání podmínek na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu pro základní školy obecně i konkrétně 

pro školy zřizované městem Příbram. 

6. Informace o změnách školního řádu v souvislosti se změnami školského zákona 

7. Diskuze. 

8. Závěry. 

 

ad 1)  Zahájení jednání KVV. 

 

ad 2)  Schválení programu jednání. Navržený program byl schválen bez připomínek.           hlasováno: 7/0/0   

 

ad 3)  Informace členů, předsedkyně komise a koordinátorky KVV: 

- novým členem komise byl RM jmenován Mgr. Petr Šlemenda 

- na uvolněnou pozici člena ŠR při ZŠ Jiráskovy sady navrhuje komise jmenovat Mgr. Václava Švendu 

- ZM schválilo dne 24. 4. 2017 OZV na vymezení školského obvodu spádové mateřské školy města PB 

- informace od MS týkající se doporučujících návrhů KVV vzešlých z jednání dne 15. 3. 2017 

- usnesení ZM o návrhu na rozdělení finanční podpory pro oblast výchovy a vzdělávání pro rok 2017 

- informace z porady ředitelů škol ze dne 3. 5. 2017 

- zápisy ZŠ a MŠ a prázdninový provoz MŠ zřizovaných městem Příbram 

 

ad 4) Dotační řízení města Příbram v oblasti výchovy a vzdělávání pro rok 2018. 

      Komise zpracovala „Program pro podporu v oblasti výchovy a vzdělávání pro dotační řízení města 

Příbram na rok 2018“, včetně tematických zadání – viz závěry. Jeho návrh je přílohou zápisu.  

 

ad 5) Projednání podmínek na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu pro základní školy obecně i      

   konkrétně pro školy zřizované městem Příbram. 

    Stanovisko KVV  - viz závěry.   

 

ad 6) Informace o změnách školního řádu v souvislosti se změnami školského zákona 

     Mgr. Moravcová seznámila členy KVV se změnami školského zákona vztahujícími se k úpravám               

          školních a vnitřních řádů škol od září 2017. 

 

ad 7) Diskuze.  
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ad 8) 

Závěry: 

 

1. Komise navrhuje RM: 
 

jmenovat na uvolněnou pozici člena ŠR při ZŠ Jiráskovy sady Mgr. Václava Švendu. 

       hlasováno pro:  8 proti: 0 zdržel se:     0 
 

2. Komise navrhuje RM  
 

„Program pro podporu v oblasti výchovy a vzdělávání pro dotační řízení města Příbram na rok 2018“, 

včetně tematických zadání. Jeho návrh je přílohou č. 1 tohoto  zápisu.     

      hlasováno pro:  8 proti: 0 zdržel se:     0 

              

3. Komise doporučuje RM  
 

Zahájit jednání o kapacitách víceletých gymnázií zřizovaných Středočeským krajem na území města 

Příbram ve vztahu k populační křivce a ve vztahu ke zhoršení podmínek na kvalitu výchovně 

vzdělávacího procesu na základních školách zřizovaných městem Příbram.   

 

Komise projednala, na základě podnětů z příbramských základních škol, problematiku zhoršení 

podmínek výchovně vzdělávacího procesu na ZŠ zřizovaných městem, kdy z třídních kolektivů běžné 

populace odcházejí nejlepší žáci do víceletých gymnázií nejen z 5. ročníků (obdobně jako ve 

srovnatelných městech Středočeského kraje i celé ČR), ale o 2 roky později odcházejí z těchto tříd další 

nejlepší žáci – ze 7. ročníků, což je specifikum města Příbrami. Společně se stále se zvyšujícím tlakem na 

inkluzivní vzdělávání dochází ke zhoršování podmínek výchovně vzdělávacího procesu v takto 

oslabených třídních kolektivech.           

       hlasováno pro:  7 proti: 0 zdržel se:     1  

 

  

 

Datum: 2. 6. 2017 
 

Zapsala:  Mgr. Věra Holá, koordinátorka komise v. r. 

 

Předsedkyně komise: Mgr. Zorka Brožíková v. r. Místopředsedkyně komise: Mgr. Dagmar Moravcová v. r. 

             


