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Zápis z 10. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   

Datum: 02. prosince 2020 

Účast: dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná; 

Pozvaní hosté:  členové RM, vedoucí OŠKS 

Koordinátorka: Mgr. Věra Holá, OŠKS 

Program: 

1. Zahájení jednání 

2. Schválení programu jednání 

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

4. Návrh osobnosti na udělení Ceny města Příbram 

5. Nominace členů školských rad za zřizovatele 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 

 

ad 1) Zahájení jednání KVV 

Předseda KVV Mgr. Král přivítal přítomné a zahájil jednání KVV. 

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

-hlasováno  pro:  9 

 proti:  0 

 zdržel se:  0 

 

ad 3) Informace předsedy, členů KVV a koordinátorky komise 

Mgr. Král požádal koordinátorku komise o předání aktuálních informací z OŠKS  

Mgr. Holá omluvila nepřítomnost vedoucí OŠKS Ing. Enenkelové a seznámila členy komise s aktuálními 

událostmi v oblasti školství: 

- K datu 27.11.2020 ukončila ZŠ pod Svatou Horou činnost určené školy (zajištění péče i výuky pro děti 

rodičů IZS), 

- porady s řediteli mateřských i základních škol proběhly on-line, 

- příbramské mateřské školy vyrobily adventní a vánoční dárky pro klienty CSZS (předáno v pátek 20.11.), 

- příbramští včelaři budou i letos předávat dětem z MŠ med, vzhledem k aktuální situaci bude pouze 

rozvezen do jednotlivých MŠ, včelaři nechtějí přerušit dlouholetou tradici, 

- všem ZŠ se přes dlouhodobé uzavření škol podařilo zrealizovat projekty v rámci participativního rozpočtu, 

- skončil projekt „Příběhy našich sousedů“ – závěrečná prezentace proběhla on-line dne 26.11.2020, 
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- byla schválena smlouva na projekt v rámci Erasmus+ (období 2020-23) pod názvem „Robotika hýbe 

světem“, v němž bude zapojeno město Příbram, ZŠ Jiráskovy sady, ZŠ 28. října, Technická akademie dětí a 

mládeže, z.s, Kežmarok (město, 1. ZŠ, Středisko volného času) a Hoorn (dtto), 

- 30. listopadu skončila lhůta pro podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města pro rok 2021, 

k tomuto datu OŠKS obdržel 22 žádostí o poskytnutí dotace v oblasti výchovy a vzdělávání, které budou 

předmětem posouzení komise na příštím jednání. 

 

ad 4) Návrh osobnosti na udělení Ceny města Příbrami 

Mgr. Holá připomněla podmínky udělení Ceny města Příbrami - návrhy mohou podávat jak jednotlivci, tak i 

právnické osoby i kolektivy (dopis místostarostky Mgr. Brožíkové byl členům předem zaslán elektronicky) 

Mgr. Král vyzval přítomné k předložení návrhu osobnosti na udělení ceny za KVV. 

Členy KVV byla navržena následující jména: Ing. Josef Fryš, RNDr. Marcela Blažková, Antonín Stočes 

V tajné volbě se členové KVV rozhodli o udělení hlasů následovně: 

- Antonín Stočes – 4 hlasy 

- Ing. Josef Fryš – 3 hlasy 

- RNDr. Marcela Blažková – 2 hlasy 

 

ad 5) Nominace členů školských rad za zřizovatele 

Mgr. Holá informovala přítomné o ukončení funkčního období stávajících členů školských rad za zřizovatele 

v příbramských základních školách. S účinností od 01.02.2021 budou Radou města Příbram (RM) 

za zřizovatele jmenováni noví členové na další tříleté funkční období. Přítomní byli seznámeni se způsobem 

nominace členů školských rad za zřizovatele, kterými by měli být odborníci v oblasti školství. Z tohoto 

důvodu jsou oslovováni především členové školské komise. Na základě jejich souhlasu předkládá Odbor 

školství, kultury a sportu RM návrh na jejich jmenování. 

Mgr. Král vyzval přítomné členy k vyjádření. 

S návrhem na jmenování za člena školské rady za zřizovatele na nové funkční období vyslovili souhlas tito 

členové KVV: 

Mgr. Dagmar Kredbová (ZŠ pod Svatou Horou a ZŠ Březové Hory) 

Mgr. Simona Luftová (ZŠ pod Svatou Horou) 

Olga Vohradská (ZŠ Březové Hory) 

Ing. Markéta Klemšová (ZŠ Školní) 

RNDr. Marcela Blažková (ZŠ Bratří Čapků) 

Bohuslav Burda (Waldorfská škola) 
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ad 4) Diskuze 

Mgr. Simona Luftová požádala o informaci, jakým způsobem město Příbram pomohlo školám při zavádění 

on-line výuky 

Mgr. Holá připomněla spolupráci města Příbram s Technickou akademií dětí a mládeže, z.s. která realizovala 

projekt, jehož cílem byla pomoc základním školám v distanční výuce. Obsahem projektu byla analýza 

situace na školách a školení pedagogů. Město projevilo vstřícnost i v případě zajištění dalších nezbytných 

potřeb škol pro distanční výuku. 

On-line výuka na příbramských školách byla předmětem další diskuze. Členové komise si předali vlastní 

poznatky a zkušenosti. Někteří učitelé mají na žáky přehnané požadavky. Ing. Klemšová zmínila pozitivní 

dopad současné situace – zvýšení schopnosti žáků samostatně vyhledávat informace. 

Byl dohodnut termín příštího jednání KVV, a to 13.01.2020 od 16:00 hod. V případě potřeby lze svolat KVV 

v dřívějším termínu. 

 

ad 6) Závěr: 

- KVV navrhuje na udělení Ceny města Příbrami Antonína Stočese (zdůvodnění viz příloha)  

       - hlasováno pro:  9 

         proti:  0 

         zdržel se: 0 

 

- Členové KVV Mgr. Dagmar Kredbová, Mgr. Simona Luftová, Olga Vohradská, Ing. Markéta Klemšová, 

RNDr. Marcela Blažková a Bohuslav Burda vyslovili souhlas s tím, aby byli navrženi za členy výše uvedených 

školských rad za zřizovatele na nové tříleté funkční období s účinností od 01.02.2021. 

 

- KVV doporučuje RM, aby apelovala na ředitele základních škol ohledně citlivého přístupu k žákům při 

přechodu z distanční na prezenční výuku.         

 

Příloha:       Návrh KVV na udělení Ceny města Příbrami 2021 

 

Pozn. Jednání komise proběhlo v souladu s aktuálními opatřeními přijatými v souvislosti se šířením 

koronaviru. 

        

Datum: 02.12.2020    Zapsala: Mgr. Věra Holá, v. r., koordinátorka komise  

 

 

Předseda komise: Mgr. Vladimír Král  v.r.  Místopředsedkyně komise: Mgr. Dagmar Kredbová v.r. 

 

 

 


