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Zápis ze 17. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   

Datum: 18. leden 2017 

Účast: Dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná;  

omluveni: Ing. Miroslava Mádrová, Ing Markéta Klemšová;  

Host: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí OŠKS 

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 na vymezení školského obvodu spádové mateřské školy v souladu se změnou 

školského zákona účinnou od 1. 1. 2017.  

5. Posuzování předložených žádostí pro podporu v oblasti výchovy a vzdělávání pro dotační řízení města 

Příbram na rok 2017. 

6. Diskuze.   

7. Závěry. 

 

ad 1)  Zahájení jednání KVV. 

 

ad 2)  Schválení programu jednání. Navržený program byl schválen bez připomínek.           hlasováno: 5/0/0   

 

ad 3)  Informace členů a předsedkyně komise, vedoucí OŠKS a koordinátorky KVV: 

Stravování žáků ZŠ Školní; příprava nového materiálu odměňování ředitelů a změna Metodického pokynu 

pro ředitele škol zřizovaných městem Příbram; navýšení počtu zaměstnanců MěÚ Příbram. 

 

ad 4) Na základě změny školského zákona, účinné od 1. 1. 2017, navrhuje komise Radě města Příbram 

vymezení školského obvodu spádové mateřské školy – viz závěry. 

 

ad 5) Komise posuzovala předložené žádosti pro podporu v oblasti výchovy a vzdělávání pro dotační 

řízení města Příbram na rok 2017. Návrh na vyřazení žádostí a navržená výše podpory pro každou žádost je 

uvedena v „Seznamu žádostí“ – viz příloha.  

        

ad 6) Diskuze. Přítomní členové komise vzali na vědomí termíny jednání KVV v roce 2017.   

 

ad 7) 

 

 Závěry: 

1. Komise doporučuje RM vydat, v souladu s § 10 písm. d) a s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku na vymezení školského 
obvodu spádové mateřské školy a pravidel zajištění podmínek předškolního vzdělávání dětí přednostně 
přijímaných podle § 34 odst. 3. Pro tyto účely se použije § 178 odst. 2 až 4 obdobně. Komise pro výchovu     
a vzdělávání doporučuje výše uvedené na základě změny školského zákona, účinné od 1. 1. 2017. 
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Z důvodu vyvarování se mnohým problémům, mimo jiné tzv. spádové turistice, a především vzhledem 
ke skutečnosti, že každá mateřská škola zřizovaná městem Příbram aplikuje vlastní školní vzdělávací 
program, KVV doporučuje, aby byl školský obvod pro všechny mateřské školy zřizované městem Příbram 
tvořen celým územím obce Příbram.         
      hlasováno pro:  5 proti: 0 zdržel se:     0 
 

 
2. Komise navrhuje poskytnutí dotací z rozpočtu města Příbram v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 

2017 dle přiloženého „Seznamu žádostí“.    

      hlasováno pro:  6 proti: 0 zdržel se:     0 
 
 
 
 
 

Datum: 20. 1. 2017 
 

Zapsala:  Mgr. Věra Holá, koordinátorka komise 

Podpis: 

 
 

Předsedkyně komise: Mgr. Zorka Brožíková        Místopředsedkyně komise: Mgr. Dagmar Moravcová 

Podpis:             Podpis: 

 

 


