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Zápis ze 14. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   

Datum: 01. prosinec 2021 

Účast: dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná; 

Omluveni: RNDr. Marcela Blažková, Mgr. Radka Štáhlová 

Pozvaní hosté: členové RM 

Ing. Lea Enenkelová - vedoucí OŠKS  

Koordinátorka: Mgr. Věra Holá, OŠKS 

Program: 

1. Zahájení jednání, přivítání hostů 

2. Schválení programu jednání 

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

4. Diskuze 

5. Závěr 

 

ad 1) Zahájení jednání KVV 

Předseda KVV Mgr. Král přivítal hosty i ostatní přítomné a zahájil jednání KVV. 

 

ad 2) Schválení programu jednání. 

Navržený program schválen     hlasováno  pro:  7 

 proti:  0 

 zdržel se:  0 

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

Mgr. Král předal slovo členům a koordinátorce komise 

Mgr. Holá omluvila nepřítomnost vedoucí OŠKS a seznámila členy KVV s aktuálními informacemi z OŠKS 

- dotační řízení 2022 – podávání žádostí ukončeno k 30,11.2021, v oblasti Výchova a vzdělávání 

podáno celkem 16 žádostí (z toho 2 MŠ, 4 ZŠ, 2 ZUŠ a 2 SŠ), posouzení žádostí komisí by mělo 

proběhnout během ledna příštího roku 

- testování žáků ZŠ – OŠKS monitoruje situaci, každý týden aktuální přehled od ředitelů škol, 

seznámení členů s výsledky testování k datu 29.11.2021 

- projekt Erasmus+ - do projektu zapojeny ZŠ Jiráskovy sady, ZŠ 28. října, TECHAK Březnice – 1. 

mobilita ve dnech 14.-17.11.2021 za účasti učitelů a zástupců města z Kežmarku a Hoornu, 

proběhly workshopy v TECHAKu Březnice – práce s malými roboty OZOBOTY (určeno pro 1. stupeň 

a ŠD), program v Hornickém muzeu a vzhledem k pandemické situaci návštěvy škol dne 17.11.2021 

(státní svátek, ve školách nebyli žáci ani učitelé) 

- organizační změny – od 01.12.2021 Informační centrum zařazeno pod Odbor komunikace a 

cestovního ruchu MěÚ Příbram, do Odboru školství, kultury a sportu nově zařazena manažerka 

prevence kriminality Mgr. Lucie Máchová 

- nová ředitelka Alternativní mateřské školy paní Alena Kubátová jmenována  RM od 01.11.2021 

- konkurs na ředitele/ředitelku MŠ Bratří Čapků proběhne ve středu 08.12.2021 
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ad 4) Diskuze 

Členové komise diskutovali o aktuální situaci na příbramských školách a sdělovali své poznatky a 

zkušenosti. Zdůraznili povinnost dodržování všech protiepidemických opatření ve školách a nevhodnost 

vyjadřování osobních názorů pedagogů před žáky. 

Ing. Klemšová 

- informovala o průběhu školské rady v ZŠ Školní, pozitivně ohodnotila působení ředitelky školy 

Ing. Karlíkové 

B. Burda 

- informace o turnaji mladšího dorostu 

Mgr. Luftová 

- informace o úspěchu gymnastek – juniorek TeamGym TJ Sokol Příbram (2. místo v republice 

v kategorii Junior) 

Ing. Klemšová 

- připomněla úspěch atletického klubu SK Sporting v krajských soutěžích 

B. Burda 

- vzpomínka na pana Milana Baginského 

 

ad 6) Závěr:                 

Komise bere na vědomí 

 

informace členů a koordinátorky komise a doporučuje zástupcům zřizovatele ve školských radách upozornit 

na nezbytnost neutrálního postoje pedagogického sboru v otázce řešení „covidové“ situace. 

 

 

Návrh termínu dalšího jednání KVV:   19.01.2022 od 15:15 hodin 

 

 

Datum: 01.12.2021     Zapsala: Mgr. Věra Holá  v. r., koordinátorka komise  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


