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Zápis z 12. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   

Datum: 26. května 2021 

Účast: dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná;  

omluveni: Ing. Markéta Klemšová, Mgr. Simona Luftová 

Koordinátorka: Mgr. Věra Holá, OŠKS 

Program: 

1. Zahájení jednání 

2. Schválení programu jednání – doplnění bodu programu (bod č. 6) 

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

4. Posuzování žádosti o individuální dotaci v oblasti výchovy a vzdělávání na rok 2021 

5. Stanovisko KVV k rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 29.03.2021  0247 (2021) 

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných krajem Gymnázium pod Svatou Horou, 

Příbram II, Balbínova 328 a Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 

6. Dotační řízení pro rok 2022, dotační program v oblasti výchovy a vzdělávání 

7. Závěr 

 

ad 1) Zahájení jednání KVV 

Předseda KVV Mgr. Král přivítal přítomné, poděkoval za účast a zahájil jednání KVV. 

 

ad 2) Schválení programu jednání. 

Navržený program byl doplněn o bod č. 6 

hlasováno  pro:  7 

 proti:  0 

 zdržel se:  0 

ad 3) Informace předsedy, členů a koordinátorky komise 

Mgr. Král seznámil přítomné s hlavními body jednání, a předal slovo koordinátorce. 

Mgr. Holá omluvila nepřítomnost vedoucí OŠKS a předala členům KVV aktuální informace z odboru: 

- počty dětí zapsaných do 1. tříd ZŠ pro následující školní rok (porovnání s předcházejícím rokem) 

- prezenční výuka na příbramských ZŠ 

- jednání zástupců vedení města s řediteli základních škol o kapacitách a naplněnosti škol v souvislosti 

s potřebou odborných učeben 

 

ad 4) Posuzování žádosti o individuální dotaci v oblasti výchovy a vzdělávání 

Členové komise posoudili žádost o individuální dotaci podanou Obchodní akademií a Vyšší odbornou 

školou, Příbram i, Na Příkopech 104 (dále škola). Škola žádá o podporu ve výši 70.000,00 Kč, což 

představuje 44 % z celkových nákladů na projekt pod názvem „100 let školy“. 

Členové komise byli koordinátorkou seznámeni s výší dotace poskytnuté městem PB Gymnáziu Příbram, 

Legionářů 402 na podobný projekt. 
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ad 5) Stanovisko KVV k rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 29.03.2021  0247 (2021) 

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných krajem Gymnázium pod Svatou Horou, 

Příbram II, Balbínova 328 a Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 

Mgr. Král vyzval členy komise k diskuzi o výše uvedeném rozhodnutí. 

Mgr. Král a Mgr. Vohradská se podělili o své zkušenosti z účasti na jednání Zastupitelstva Středočeského 

kraje. Mgr. Vohradská doporučila členům komise poslechnout si záznam z tohoto jednání, který je 

veřejnosti k dispozici. 

Členové komise prezentovali svá osobní stanoviska a závěrem diskuze se dohodli na znění doporučení 

pro RM. 

 

ad 6) Dotační řízení pro rok 2022, dotační program v oblasti výchovy a vzdělávání 

Komise projednala předložený návrh dotačního programu pro oblast výchova a vzdělávání. Členové se 

vyjádřili k jeho obsahu a prodiskutovali především části specifické pro tuto oblast. Jednohlasně se shodli 

na konečné verzi návrhu, která je přílohou tohoto zápisu a bude předložena k projednání do RM společně 

s programy pro další oblasti.   

 

 

ad 7) Závěr: 

1) Komise doporučuje RM  

doporučit ZM ke schválení žádost Obchodní akademie a Vyšší odborné školy, Příbram i, Na Příkopech 104 

o finanční podporu projektu pod názvem „100 let školy“, a to v plné výši, tj. 70.000,00 Kč. 

          hlasováno pro:  6

              proti:  0

                     zdržel se:  1  

2) Komise doporučuje RM 

zahájit jednání se Středočeským krajem o umožnění revokace rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského 

kraje ze dne 29.03.2021 0247 (2021) Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných krajem 

Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 a Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 

a o zařazení Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram do rejstříku škol a školských zařízení pod případným 

jiným zřizovatelem. 

hlasováno pro:  5

      proti:  0

            zdržel se:  2 
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3) Komise navrhuje RM  

„Dotační program Výchova a vzdělávání 2022“. Jeho návrh je přílohou tohoto zápisu.  

         hlasováno pro:  7 

             proti:  0 

                   zdržel se:       0 

 

 

 

             

Datum: 26.05.2021    Zapsala: Mgr. Věra Holá, koordinátorka komise  v. r. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:  „Dotační program Výchova a vzdělávání 2022“ (návrh komise) 


