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

Datum: 27. dubna 2022 

Účast: dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná;  

Hosté: Mgr. Zorka Brožíková - místostarostka 

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. Dotační řízení pro rok 2023, dotační program v oblasti výchovy a vzdělávání 

5. Diskuze 

6. 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 schválen bez připomínek.           

-hlasováno  pro:  9 

 proti:  0 

 zdržel se:  0 

ad 3) Informace předsedy, členů a koordinátorky komise 

Mgr. Král seznámil přítomné s hlavním bodem jednání, tj. posouzení a případné dopracování návrhu 

na znění dotačního programu v oblasti výchova a vzdělávání pro rok 2023 a předal slovo koordinátorce. 

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

- proběhly zápisy do 1. tříd ZŠ pro české děti, počet zapsaných prvňáčků: 425, tj. o 1 více než v loňském 

roce 

- zápisy do MŠ pro české děti – jednotný termín 05.05.2022 od 10:00 hod. do 16:00 hod. v sídlech 

jednotlivých MŠ 

- zápisy do MŠ a ZŠ pro ukrajinské děti (MŠMT stanovilo období od 01.06. do 15.07.22), ve městě 

stanoven jednotný termín 02.06.2022 od 10:00 hod. do 16:00 hod., resp. 17:00 hod. v sídlech 

jednotlivých MŠ, resp. ZŠ 

- Ukrajina – v ZŠ aktuálně cca 100 žáků, nejvíce v ZŠ Bratří Čapků – určená škola (65) a v ZŠ Školní, dále 

v ZŠ 28. října a v ZŠ Jiráskovy sady, v MŠ pouze jednotlivci 

- vznik adaptačních skupin (AS) pro ukrajinské děti (vzdělávací a volnočasové aktivity, základy ČJ) 

aktuálně 3 AS, dle potřeby jsme připraveni otevírat další 

ZŠ Jiráskovy sady – 15 dětí ve věku 6-15 let 

Seniorpoint – cca 18 dětí ve věku 6-15 let 

ZŠ 28. října – cca 8 dětí ve věku 3-6 let 

vše personálně obsazeno, stravování zajištěno v ŠJ Školní, ŠJ K Zátiší a MŠ 28. října 

město požádalo ihned po vyhlášení výzvy MŠMT o dotaci na provoz AS, výsledek budeme znát 

pravděpodobně příští týden 
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Na jednání se dostavila paní místostarostka Mgr. Brožíková, předseda komise jí předal slovo. 

 

Mgr. Brožíková seznámila přítomné s aktuální situací na školách v souvislosti s příchodem uprchlíků 

z Ukrajiny, s kapacitními možnostmi škol, s historií vzniku adaptačních skupin, s problematikou zajišťování 

prostor pro jejich činnost a se způsobem jejich financování, podělila se s přítomnými o své zkušenosti 

z jednání s řediteli škol i s jednotlivými institucemi. Poté zodpověděla dotazy přítomných k výše 

uvedenému. 

 

ad 4) Dotační řízení pro rok 2023, 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.   

 

   ad 5) Diskuze 

- Byl dohodnut termín příštího jednání KVV, a to 14.09.2022 od 15:15 hod. V případě nezbytné potřeby 

lze svolat KVV v dřívějším termínu. 

 

   ad 6) Závěr: 

   Komise navrhuje RM  

   schválit  „Dotační program Výchova a vzdělávání 2023“. Jeho návrh je přílohou tohoto zápisu.   

       hlasováno pro:  9 proti: 0 zdržel se:     0 

    

        

                      

 

Datum: 27.04.2022    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 2023“ (návrh komise) 


