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Zápis z 11. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   

Datum: 13. ledna 2021 

Účast: dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná;  

Přítomní hosté: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Příbram (OŠKS) 

Koordinátorka: Mgr. Věra Holá, OŠKS 

Program: 

1. Zahájení jednání 

2. Schválení programu jednání 

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

4. Posuzování předložených žádostí o dotace v oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2021 

5. Diskuze 

6. 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 a koordinátorky komise 

Mgr. Král připomněl členům hlavní účel jednání a poté předal slovo členům komise, vedoucí OŠKS a 

koordinátorce komise. 

Ing. Enenkelová seznámila komisi s aktuálními událostmi v oblasti školství (ZŠ pod Svatou Horou – „určená 

škola“ aj.) 

Mgr. Holá informovala o jednání RM 11.01.2021, na kterém byli jmenováni členové školských rad 

při příbramských základních školách na nové tříleté funkční období. Dále připomněla členům změny 

v dotačních pravidlech a v programu pro oblast výchovy a vzdělávání na rok 2021, způsob bodového 

hodnocení jednotlivých projektů a aktuální kritéria. 

Členové komise obdrželi formuláře k záznamu vlastního hodnocení všech podaných projektů v oblasti 

výchovy a vzdělávání. Seznamy podaných žádostí včetně anotací k projektům byly členům komise 

poskytnuty k prostudování v dostatečném předstihu, společně s přístupem k elektronické podobě všech 

dotačních žádostí. 

Všichni členové vyjádřili svůj souhlas se způsobem hodnocení projektů.    9/0/0 

 

ad 4)  Posuzování předložených žádostí o dotace v oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2021 

a) K posouzení bylo předloženo celkem 22 žádostí o poskytnutí dotace 
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b) Celková částka, kterou byla KVV oprávněna navrhnout k rozdělení v rámci dotací na výchovu 

a vzdělávání pro rok 2021 byla 900.000,00 Kč. 

c) Členové KVV se usnesli, že navrhnou k rozdělení celou výše uvedenou částku         9/0/0 

d) Hodnocení žádostí a jednotlivých projektů proběhlo v souladu s „Pravidly pro poskytování dotací 

a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č.1/2020“ (dále „Pravidla“) a v souladu 

s Dotačním programem Výchova a vzdělávání 2021 (dále „Program“). 

V 1. fázi KVV posoudila doručené žádosti z hlediska splnění hlavních kritérií pro hodnocení, při jejichž 

nesplnění by žádost byla navržena na vyřazení z dalšího posuzování, tj. zda žádosti splňují stanovené 

formální náležitosti a podmínky podpory účelu v souladu s „Pravidly“ a „Programem“. Na základě hlasování 

KVV nenavrhuje žádný z projektů k vyřazení.               9/0/0 

Ve 2. fázi členové KVV postupně posuzovali žádosti a projekty. Jejich kvalitu každý člen KVV ohodnotil body 

(1-5 max.) podle dílčích kritérií obsažených v „Programu“. Dle tohoto bodového hodnocení byla 

vygenerována příslušná finanční částka, která je uvedena v příloze (viz „Seznam žádostí“).       

Čtyři členové se přihlásili k podjatosti při hodnocení některých žádostí (Mgr. V. Král - projekt č. 9, 

Mgr. S. Luftová - projekt č. 10, RNDr. M. Blažková – projekt č. 10 a Ing. M. Klemšová – projekt č. 11).  

KVV hlasováním schválila návrh výše podpory z rozpočtu města Příbram pro rok 2021 pro jednotlivé 

projekty dle přílohy (viz Seznam žádostí)   9/0/0 

        8/0/0 (projekty dle přihlášení k podjatosti) 

       7/0/0 (projekt dle přihlášení k podjatosti) 

ad 5) Diskuze 

V diskuzi byla zmíněna problematika případného sloučení příbramských gymnázií zřizovaných Středočeským 

krajem. Žádný oficiální dokument k této problematice nebyl doposud městu Příbram doručen. 

 

ad 6) Závěr: 

KVV navrhuje poskytnutí dotací z rozpočtu města Příbram v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2021 

dle přiloženého „Seznamu žádostí“.     

       - hlasováno pro:  9 

         proti:  0 

         zdržel se: 0 

                     

Datum: 14.01.2021     Zapsala: Mgr. Věra Holá  v.r., koordinátorka komise  

       

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

 

 

 

Příloha:  „Seznam žádostí“ (přehled žádostí, návrh KVV) 


