KVV/16/2016

Zápis z 16. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV
Datum:

9. listopad 2016

Účast:

Dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná;
omluveni: PaedDr. Tomáš Hlaváč, Ing. Miroslava Mádrová.

Host:

Mgr. Václav Švenda, místostarosta města

Koordinátorka:

Mgr. Věra Holá, OŠKS

Program:
1. Zahájení jednání.
2. Schválení programu jednání.
3. Informace - členové komise, předsedkyně komise, vedoucí OŠKS a koordinátorka KVV.
4. Projednání návrhu předloženého firmou www.scio.cz, s.r.o. (IČ: 27156125)
5. Diskuze.
6. Závěry.

ad 1) Zahájení jednání KVV.
ad 2) Schválení programu jednání.
Navržený program jednání byl doplněn o 2 body. Podněty Mgr. Moravcové a Mgr. Krále byly navrženy jako
5. a 6. bod (následující body posunuty). Program včetně navržených změn byl schválen. hlasováno: 7/0/0
ad 3) Informace členů a předsedkyně komise, vedoucí OŠKS a koordinátorky KVV:
Stravování žáků ZŠ Školní, schválení programu pro podporu v oblasti VV - ZM schválilo změny, oceněny 2
osobnosti navržené KVV za ped. činnost, zahájení výstav výtvar. prací žáků ZŠ a MŠ, info z porady ředitelů.
ad 4) Projednání návrhu předloženého firmou www.scio.cz, s.r.o.
Přijat závěr k možnosti zřízení ScioŠkoly ve městě Příbram – viz bod 8)
ad 5) Projednání situace škol, které se zapojují do grantových řízení – doplněný bod.
Mgr. Moravcová předložila náměty na změnu při odměňování ředitelů škol a na financování úvazku
zaměstnance pro granty městem pro každou školu. Dále předložila námět na navýšení rozpočtu školám
na IT technika. Podněty diskutovány, některé možnosti řešení vysvětleny vedoucí OŠKS. Komise se touto
problematikou bude zabývat na lednové schůzce.
ad 6) Představení návrhu na odměňování ředitelů škol – doplněný bod.
Mgr. Král představil návrh na odměňování ředitelů škol. Návrh byl předán členům komise, vedoucí OŠKS,
místostarostovi a bude projednán na příští schůzce.
ad 7) Diskuze.
Přítomní členové komise se dohodli, že se příští jednání KVV uskuteční 18. 1. 2017.
ad 8) Závěr.
Komise doporučuje RM vydat souhlasné stanovisko ke zřízení ScioŠkoly na území města Příbram.
hlasováno: 7/0/0
Datum:

16. 11. 2016

Zapsala:
Podpis:

Mgr. Věra Holá, koordinátorka komise

Předsedkyně komise: Mgr. Zorka Brožíková
Podpis:

Místopředsedkyně komise: Mgr. Dagmar Moravcová
Podpis:

