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Zápis z 21. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   

Datum: 20. září 2017 

Účast: dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná;  

omluveni:   PaedDr. Tomáš Hlaváč, Ing. Markéta Klemšová, Mgr. Dagmar Moravcová 

Hosté: Mgr. Sadravecová – zástupkyně společnosti Post Bellum, o.p.s. (nezisk. org. zastřešující projekt) 

  Ing. Enenkelová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu (OŠKS) 

Koordinátorka: Mgr. Věra Holá (OŠKS) 

 
Program: 

1. Zahájení jednání, přivítání hostů – Mgr. Sadravecové a Ing. Enenkelové 

2. Schválení programu jednání. 

3. Představení projektu Příběhy našich sousedů (Paměť národa) – Mgr. Sadravecová  

4. Představení projektu Akademie kultury a umění III. věku – Mgr. Havlíková, ředitelka Základní umělecké 

školy, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 

5. Excelentní centrum – předání informací od PhDr. Pilíkové 

6. Informace – členové komise, předsedkyně komise, vedoucí OŠKS a koordinátorka KVV 

7. Diskuze. 

8. Závěry. 

 

ad 1)  Zahájení jednání KVV 

      Přivítáni hosté – Mgr. Sadravecová a Ing. Enenkelová, z důvodu nemoci omluvena PhDr. Pilíková 

 

ad 2)  Schválení programu jednání.  

          Navržený program schválen bez připomínek                             hlasováno: 6/0/0   

 

ad 3) Představení projektu „Příběhy našich sousedů“ (Paměť národa) 

         Projekt představila Mgr. Sadravecová, zástupkyně společnosti Post Bellum, o.p.s.: 

- pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, kteří vytváří dokumentaristické týmy a pátrají po opravdových 

příbězích, které se staly v jejich okolí 

- tým tvoří 2-5 žáků + 1 učitel 

- možno realizovat ve dvou obdobích – říjen-březen nebo leden-červen – doporučen první termín 

- ukončení závěrečnou prezentací – oslovení osobností regionu 

- výstupy: zvukový nebo audiovizuální dokument, text (reportáž, fiktivní deník, poezie), komiks, 

animace atp. (dle vlastních nápadů) 

- projednána účast cca 5 týmů z příbramských škol (náklady města PB na 1 tým – 20.000,00 Kč) 

- možnost zapojení týmů z mimopříbramských škol – nezbytný souhlas RM PB (náklady nehradí 

město PB) →do RM 02.10.2017 

 

ad 4) Představení projektu Akademie kultury a umění III. věku 

         Projekt představila Mgr. Havlíková, ředitelka ZUŠ 

- projekt zaměřen na podporu zvyšování kvality života seniorů 

- pro věkovou skupinu 55+ na cca 2 roky se závěrečným vyhodnocením 

- odborné studium v uměleckých oborech (hudební, výtvarný, literárně-dramatický) 
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- personálně zabezpečeno kvalifikovanými pedagogy z řad učitelů ZUŠ 

- vzdělávání bude probíhat formou individuálních nebo skupinových lekcí v dopoledních hodinách, 

případně po skončení výuky žáků 

- v průběhu nebudou studenti hodnoceni, pololetí nebude zakončeno zkouškou 

- absolvent dvouletého studia obdrží certifikát na slavnostním setkání za účasti zástupců města 

Příbram 

- vzdělávání poskytováno účastníkům za úplatu (výše upřesněna po dohodě se zřizovatelem školy) 

- ZUŠ poskytne prostory, materiální a personální zajištění 

- předpoklad: vzdělávání financováno z příspěvku města Příbram (max. příspěvek 100.000,00 Kč 

na čtyřměsíční semestr), čerpáno na dohody o provedení práce pro odborné lektory (hodinová 

mzda 300,00 Kč), administrativu, na nákup materiálu pro výtvarný obor 

- počty nabízených hodin (45 min) budou záviset na výši příspěvku od zřizovatele školy 

- v tomto modelu se může vzdělávat až 35 seniorů 

- plánován pilotní semestr únor-květen, zahájení oficiálního studia od školního roku 2018/19 

 

ad 5)  Excelentní centrum – předání informací od PhDr. Pilíkové 

PhDr. Pilíková se omluvila z důvodu nemoci a přislíbila představení projektu na příštím zasedání KVV, 

členům komise předány stručné informace k projektu. 

 

ad 6) Informace členů, předsedkyně komise, vedoucí OŠKS a koordinátorky KVV: 

PaedDr. Slavíková – přednesla požadavek rodičů, aby prázdninový provoz mateřských škol byl 

zveřejněn již v lednu – z důvodu plánování dovolených 

Mgr. Holá 

- seznámila členy komise s příspěvkem Mgr. Moravcové (omluvena, zasláno e-mailem) 

- informace k povinnému předškolnímu vzdělávání – v MŠ umístěno cca 295 předškoláků, dle údajů 

z evidence obyvatel by to mělo být 314 dětí, k zápisům se z evidovaných 52 dětí, které dosud 

nebyly v MŠ, dostavilo pouze 8 (včetně evidovaných cizinců), OŠKS ve spolupráci s Centrem 

sociálních a zdravotních služeb (CZaZS) zjistil, že 33 dětí navštěvuje MŠ někde jinde, 19 dětí se 

dohledává 

s povinností předškolního vzdělávání nevznikly v MŠ problémy s umisťováním dětí mladšího věku, 

v MŠ jsou stále volná místa 

- informace o počtech žáků 1. tříd v aktuálním školním roce – dle „rychlého hlášení“ v PB ZŠ celkem 

3707 žáků (tj. o 160 žáků více než v loňském školním roce), žáků 1. tříd je 429 v 18 třídách (tj. o 37 

žáků a 2 třídy méně než v loňském roce), dle seznamu dětí s trvalým pobytem v Příbrami 

získaného z evidence obyvatel (včetně cizinců s dlouhodobým pobytem dle seznamu Odboru 

cizinecké policie (OCP) se 33 dětí nedostavilo k zápisu v řádném termínu. Některé se dostavily 

dodatečně, zbytek byl dohledáván prostřednictvím OŠKS, CZaZS a OCP. Některé děti byly 

dohledány na školách v rámci ORP, některé se dle oznámení rodičů odstěhovaly. K datu jednání 

zbývalo dohledat 12 dětí. 

- informace o prázdninovém provozu MŠ – změna – 3 MŠ otevřeny více týdnů než v minulých 

letech, žádné negativní, ale ani pozitivní reakce od rodičů (zjišťováno u ředitelů škol), hlásí se vždy 

hodně dětí, avšak dochází pouze zlomek z nich, kapacita dostačující, spíše nadbytečná, ředitelky 

musely personálně řešit 

- informace o funkčním období členů školských rad při základních školách – kromě ŠR při ZŠ Bratří 

Čapků, ve které jsou členky za zřizovatele jmenovány s účinností od 01.09.2017 do 31.08.2020, 

končí tříleté funkční období členů za zřizovatele dne 31.01.2018 
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Ing. Enenkelová 

- informace o zapojení škol v systému SAFY – ve 4 MŠ funguje systém od jara 2017 s výbornou 

odezvou – všichni spokojeni, ve 2 MŠ bude systém zaveden ještě v tomto roce, v 5 MŠ v roce 2018 

Náklady na zabezpečení jedné MŠ – cca 70.000–115.000 Kč, celkem zatím investováno 335.287 Kč. 

V ZŠ 28. října zaveden přístupový systém pro evidenci příchodu a odchodu žáků a zaměstnanců – 

čipy – ve zkušebním provozu – cena 153.138 Kč, ostatní školy mají vyhovující zabezpečení již 

z dřívější doby (provedeny kontroly ČŠI) 

- Den sportu – sobota 10.6. – velká odezva – velká účast rodičů s dětmi  

Mgr. Brožíková 

- ZM schválilo finanční částku na dotace v oblasti výchovy a vzdělávání pro rok 2018 ve výši 

850.000,00 Kč 

- V červnu byla slavnostně otevřena nová zahrada MŠ Jungmannova  

 

ad 7)Diskuze 

PaedDr. Slavíková hovořila o „smysluplnosti“ investic do škol a navrhla podnět pro RM – provedení 

celkové rekonstrukce zahrady MŠ Klubíčko na základě závěrů ČŠI (možnost úrazu dětí, nevyužitost ploch) 

 

ad 8) Závěry: 
1. Komise doporučuje RM 

 I. vydat souhlasné stanovisko se zapojením příbramských základních škol 

do projektu „Příběhy našich sousedů“ (Paměť národa) realizovaného společností 

Post Bellum          hlasováno pro:  6,  proti: 0, zdržel se: 0 

 II. vyslovit souhlas s oslovením týmů jiných zřizovatelů v rámci ORP a jejich 

zapojením do výše uvedeného projektu      

      hlasováno pro:  6,  proti: 0, zdržel se: 0  

2. Komise doporučuje RM 

 vydat souhlasné stanovisko s realizací projektu Akademie kultury a umění III. věku 

v Základní umělecké škole, Příbram I, nám. T.G. Masaryka 155 

Komise doporučuje zahrnout náklady na realizaci studia do rozpočtu na rok 2018 

       hlasováno pro:  5,  proti: 0, zdržel se: 1 

 Komise navrhla finanční spoluúčast frekventantů do maximální výše 400,-Kč za jeden 

semestr 

       hlasováno pro:  4,  proti: 0, zdrželi se: 2 

 →nedoporučující stanovisko KVV 

 

3. Komise doporučuje na základě návrhu ředitelky MŠ PaedDr. Slavíkové provedení celkové 

rekonstrukce zahrady Mateřské školy Klubíčko, Okružní 200, PB VII z důvodu 

nevyhovujícího povrchu (nebezpečí úrazů dětí) a nemožnosti účelného využití ploch. 

       hlasováno pro:  5  proti: 0, zdržel se: 1 

Datum: 27.09. 2017 
 

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

 

Předsedkyně komise: Mgr. Z. Brožíková, v.r.        Místopředsedkyně komise: Mgr. D. Moravcová, v.r. 

       


