KVV/22/2017

Zápis z 22. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV
Datum:

15. listopad 2017

Účast:

dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná;
omluveni: PaedDr. Tomáš Hlaváč, Josef Chamula, Ing. Markéta Klemšová, Mgr. Petr Šlemenda

Koordinátorka:

Mgr. Věra Holá, OŠKS

Program:
1. Zahájení jednání.
2. Schválení programu jednání.
3. Excelentní centrum představí manažerka projektu MAP a koordinátorka inkluze PhDr. Pilíková.
4. Posouzení žádosti Lesní MŠ Kozičínský Klabánek o individuální dotaci.
5. Informace - předsedkyně komise, členové komise, koordinátorka KVV.
6. Diskuze.
7. Závěry.
ad 1) Zahájení jednání KVV.
ad 2) + ad 3) Schválení programu jednání.
Excelentní centrum představí členům KVV manažerka projektu MAP a koordinátorka inkluze PhDr. Pilíková
na některém z dalších jednání. Navržený program byl schválen bez projednání 3. bodu.
hlasováno: 5/0/0
ad 4) Posouzení žádosti Lesní MŠ Kozičínský Klabánek, z.s., o individuální dotaci.
Přítomní členové komise byli seznámeni se zřízením této soukromé mateřské školy, se zápisem v rejstříku škol
a školských zařízení od 1. 9. 2017, s nímž souvisí její financování, a s obsahem žádosti zapsaného spolku o individuální
dotaci, kdy název projektu zní: „Finanční podpora dovozu, výdeje a stravování dětí v Lesní mateřské škole Kozičínský
Klabánek, z. s.“. Členové komise žádost posoudili a RM předkládají stanovisko – viz závěr.
ad 5) Informace členů, předsedkyně komise a koordinátorky KVV:
zabezpečení škol - momentálně v řešení MŠ Bratří Čapků a MŠ 28. října
se školami projednávána nová výzva – „INKLUZE III“
většině členů školských rad při základních školách jmenovaných zřizovatelem (kromě ZŠ Bratří Čapků) končí
mandát k 31. 1. 2018
ad 5) Diskuze.
ad 6) Závěr:
1.

Komise NEDOPORUČUJE RM vyhovět žádosti o individuální dotaci zapsaného spolku Lesní MŠ Kozičínský
Klabánek o poskytnutí finanční podpory, dovozu, výdeje a stravování dětí v Lesní mateřské škole Kozičínský
Klabánek, z. s.“.
Zdůvodnění:
I.
Jedná se o základní provozní náklady soukromého subjektu, s nimiž muselo být kalkulováno již při jeho
zakládání.
II.
Z obsahu žádosti nevyplývá, že by se jednalo o výchovně vzdělávací projekt.
(Komise upozorňuje RM na nevhodné umístění sběrného místa, které se nachází v bezprostřední blízkosti dětského
hřiště, které je využíváno i Lesní MŠ Kozičínský Klabánek.)
hlasováno pro:

Datum:

20. 11. 2017

Zapsala:
Podpis:

Mgr. Věra Holá, koordinátorka komise

Předsedkyně komise: Mgr. Zorka Brožíková
Podpis:

5

proti:

0

zdržel se:

Místopředsedkyně komise: Mgr. Dagmar Moravcová
Podpis:

0

