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Zápis z 6. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   

Datum: 27. listopad 2019 

Účast: dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná;  

Koordinátorka: Mgr. Věra Holá, OŠKS 

Program: 

1. Zahájení jednání, přivítání nové členky KVV RNDr. Marcely Blažkové 

2. Schválení programu jednání. 

3. Informace předsedy a členů komise, vedoucí OŠKS a koordinátorky komise.  

4. Diskuze.   

5. Závěry.  

 

ad 1)  Zahájení jednání KVV (předseda Mgr. Král) 

- Mgr. Král zahájil jednání, přivítal a představil RNDr. Marcelu Blažkovou, kterou dne 14.10.2019 

usnesením č.981/2019 jmenovala Rada města členkou KVV. 

ad 2)  Schválení programu jednání. Navržený program byl schválen bez připomínek.           

        hlasováno pro:  8 proti: 0 zdržel se: 0 

ad 3)  Informace předsedy a členů komise, vedoucí OŠKS a koordinátorky komise: 

- Mgr. Král předal slovo koordinátorce komise 

- Mgr. Holá omluvila nepřítomnost vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Ing. Enenkelové a seznámila 

členy komise s aktuálními událostmi v oblasti školství: 

1) Všechny příbramské základní školy se zapojily do tzv. „participativního rozpočtu“ (PB – participatory 

budgeting, tzv. PéBéčko) na rok 2020, to znamená, že žáci těchto škol budou mít možnost navrhovat a 

vybírat projekty, které budou následně ve škole realizovány. PéBéčko bude probíhat ve fázích podle 

stanovených pravidel (viz letáček). Každá škola v rámci tohoto projektu obdrží od města Příbram 

20.000,00 Kč na realizaci nejlepšího projektu. Město Příbram zafinancovalo i proškolení koordinátorů 

projektu na jednotlivých školách. 

2) Probíhá vyhodnocování dotazníkového šetření k možnostem základního vzdělávání v Příbrami. 

Zapojilo se více než tisíc respondentů, kteří do 31.10.2019 vyplnili dotazník v elektronické nebo písemné 

formě. Výsledky šetření budou předloženy na jednání Rady města Příbram (dále RM) dne 09.12.2019. 

3) OŠKS dle dostupných údajů aktualizoval výhled počtu žáků příbramských ZŠ do šk. roku 2025/26, ze 

kterého vyplývá, že stávající kapacity příbramských základních škol jsou zatím dostačující. 

4) Od 01.11. do 29.11.2019 do 14:30 hodin mohou žadatelé podávat žádosti o poskytnutí dotace v roce 

2020 na projekty v oblasti výchova a vzdělávání. 

5) Proběhne jednání s ředitelkami příbramských mateřských škol o stanovení provozu MŠ během letních 

prázdnin v roce 2020. Výsledek bude předložen do RM 09.12.2019. Tento termín je stanovován z důvodu 

možnosti plánování dovolených rodičů dětí. S dalšími podrobnostmi ohledně prázdninového provozu 

seznámila členy komise Mgr. Štáhlová – ředitelka MŠ Perníková chaloupka. 

6) Na Obchodní akademii a VOŠ Příbram proběhl „Veletrh fiktivních firem“, projekt podporovaný 

i městem Příbram. Bližší informace podala RNDr. Blažková – ředitelka školy, která ocenila zájem 

základních škol o tento projekt. Velmi pozitivně ocenila projekt členka komise paní Vohradská, která se 

projektového dne zúčastnila jako host. 
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- Mgr. Král  

1) seznámil členy KVV s usnesením Osadního výboru Březové Hory, které navrhuje komisi doporučit RM 

poskytnutí mimořádného příspěvku pro třídy 2. stupně základní školy na Březových Horách jako 

kompenzaci žákům za dočasné zhoršení tepelné pohody v důsledku úpravy plynové kotelny ve školní 

budově a vyzval členy k vyjádření se k této záležitosti, 

2) přečetl členům komise rezignaci Mgr. Švendy na členství ve školské radě při ZŠ na Březových Horách 

za zřizovatele, která mu byla zaslána její předsedkyní a na základě praxe z předcházejících let, kdy členy 

školských rad byli RM jmenováni členové školské komise, požádal o navržení možného nástupce 

Mgr. Švendy v této pozici z řad členů komise. 

 

 ad 4) Diskuze 

- Členové komise se vyjádřili k návrhu osadního výboru a diskutovali o návrhu na zástupce zřizovatele 

ve školské radě při ZŠ Březové Hory 

- pí Vohradská se informovala na způsob hlasování komise o poskytování dotací v oblasti výchovy a vzdělávání 

při střetu zájmů 

 

- ad 5) Závěr: 

1. Komise navrhuje RM, aby zástupcem zřizovatele ve Školské radě při Základní škole Příbram – Březové 

Hory, Prokopská 337 jmenovala 

paní Mgr. Dagmar Kredbovou  

hlasováno pro:  7 proti: 0 zdržel se: 1 

nebo 

paní Mgr. Simonu Luftovou  

hlasováno pro:  7 proti: 0 zdržel se: 1 

 

Komise bere na vědomí 

- informace předsedy, členů a koordinátorky komise 

- usnesení Osadního výboru Březové Hory s tím, že komisi nepřísluší zaujímat k záležitosti další stanoviska 

- termín dalšího jednání KVV, tj. středa 29.01.2020 od 16:00 hodin 

        hlasováno pro:  8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Datum: 27.11.2019 

 

 

 

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

 

 

 

Předseda komise: Mgr. Vladimír Král  v. r. 

 

 

 

Místopředsedkyně komise: Mgr. Dagmar Kredbová  v. r. 


