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Zápis z 25. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   

Datum: 19. září 2018 

Účast: dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná;  

omluveni: PaedDr. Tomáš Hlaváč, Josef Chamula, Mgr. Petra Havlíková, Ing. Markéta Klemšová,    

Hosté: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí OŠKS 

Koordinátorka: Mgr. Věra Holá, OŠKS 

Program: 

1. Zahájení jednání. 

2. Schválení programu jednání. 

3. Informace členů, předsedkyně komise, vedoucí OŠKS a koordinátorky KVV. 

4. Závěrečná diskuze o činnosti KVV za uplynulé období 2015 - 2018.   

5. Závěry.  

 

ad 1) Zahájení jednání KVV. 

ad 2) Schválení programu jednání. Navržený program byl schválen bez připomínek.           hlasováno: 5/0/0   

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

- PaedDr. Slavíková:  informace o výstupu 3letého projektu Erasmus+ (artefiletika – brožura) 

- Ing. Enenkelová: ZM schválilo na jednání dne 10. 9. 2018 „Program pro podporu v oblasti výchovy 

a vzdělávání pro dotační řízení města Příbram na rok 2019“ bez připomínek. Na podporu stanoveného 

účelu bylo navrženo vyčlenit na rok 2019 v rozpočtu 900 000,- Kč. 

- Mgr. Holá: počty dětí v prvních třídách ZŠ a v mateřských školách k 1. 9. 2018 

- Mgr. Brožíková: změny v činnosti OŠKS, KVV a zástupců města ve školských radách ZŠ a SŠ (WŠ) 

za uplynulé 4 roky; opravy a rekonstrukce uskutečněné ve školských budovách ve vlastnictví města 

za poslední 4 roky (celkem za 75 miliónů Kč,-); investice dokončené a probíhající  

ad 4) Závěrečná diskuze o činnosti KVV za uplynulé období 2015 – 2018. 

Z diskuze vyplynul návrh, aby byla činnost zástupců jmenovaných za zřizovatele ve školských radách 

základních škol zřizovaných městem Příbram více zúročována. 

ad 6) Závěr: 

Předsedkyně komise poděkovala za spolupráci členům komise, koordinátorce a vedoucí OŠKS. 

Činnost Komise pro výchovu a vzdělávání, zřízená RM Příbram na období 2015 – 2018, byla dnešním dnem 

ukončena.             

 

Datum: 26. 9. 2018    Zapsala: Mgr. Věra Holá, koordinátorka komise v. r. 

       

 

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

      

 


