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Zápis z 23. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   

Datum: 17. leden 2018 

Účast: Dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná 

omluveni:  Ing Markéta Klemšová, Josef Chamula 

Koordinátorka: Mgr. Věra Holá, OŠKS 

 

Program: 

1. Zahájení jednání. 

2. Schválení programu jednání. 

3. Informace  - členové komise, předsedkyně komise a koordinátorka KVV.  

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

Příbram na rok 2018. 

5. Diskuze.   

6. Závěry. 

 

 

ad 1)  Zahájení jednání KVV. 

 

ad 2)  Schválení programu jednání. Navržený program byl schválen bez připomínek.           hlasováno: 7/0/0   

 

ad 3)  Informace členů, předsedkyně komise a koordinátorky KVV.  

Dohodnuty termíny jednání KVV v roce 2018. Příští jednání se uskuteční 21. 3. 2018.  

 

ad 4) Komise posuzovala předložené žádosti pro podporu v oblasti výchovy a vzdělávání pro dotační 

řízení města Příbram na rok 2018: 

a) Celková částka, kterou byla komise oprávněna navrhnout k rozdělení v rámci dotací na výchovu               

a vzdělávání pro rok 2018 byla 850.000,- Kč. 

b) Členové komise se usnesli, že při dnešním hodnocení navrhnou k rozdělení celou výše uvedenou částku. 

                        7/0/0 

c) Hodnocení žádostí proběhlo v souladu s „Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních 

výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2017" a v souladu s „Programem pro poskytování dotací pro 

rok 2018 – VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ“: 

 

Komise v prvním kole rozhodovala o návrhu na vyřazení žádostí, které nesplnily stanovené formální 

náležitosti, nebo podmínky podpory účelu v souladu s „Pravidly…“ či s vyhlášeným „Programem…“. 

Navrženy na vyřazení byly celkem 3 projekty (č. 11,21 a 22). O každém návrhu bylo hlasováno:       7/0/0  

 

Kvalitu ostatních žádostí postupně každý člen komise obodoval dle 4 dílčích kritérií „Programu …“. Na 

základě získaných bodů byla pro nevyřazené žádosti vygenerována příslušná finanční částka, která je 

uvedena v „Seznamu žádostí“ – viz příloha.         

 

Někteří členové komise se přihlásili k podjatosti při hlasování o některých žádostech. Jde o následující členy 

a čísla žádostí: Mgr. Slavíková – č. 2, Mgr. Moravcová a Mgr. Šlemenda – č. 5, Mgr. Havlíková – č. 10, 

PaedDr. Hlaváč – č. 15. 
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KVV hlasováním schválila navrženou výši podpory z rozpočtu města Příbram pro rok 2018, a to pro každou 

žádost, která nebyla navržena na vyřazení. Navržená výše podpory byla pro tyto žádosti ve všech případech 

odhlasována takto:               7/0/0,  

resp. dle přihlášení k podjatosti – projekty č. 2, 10 a 15           6/0/0, 

               – projekt č. 5            5/0/0. 

 

ad 5) Diskuze.  

Členové komise diskutovali otázku možnosti vyhlášení konkursů na pracovní místa ředitelů škol nebo 

školských zařízení před uplynutím období 6 let výkonu práce ředitele podle § 166 odst. 3, věta první, zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Výsledkem diskuze je doporučení Radě města Příbram – viz závěry. 

 

ad 6) 

Závěry: 

1. Komise doporučuje RM nevyhlašovat plošně konkursy na pracovní místa ředitelů škol nebo školských 
zařízení zřizovaných městem Příbram, pokud k vyhlášení konkursu není závažný nebo zákonný důvod. 
(legislativa - viz diskuze). 

       hlasováno pro:  5 proti: 0 zdržel se:     2 
 

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

2018 dle přiloženého „Seznamu žádostí“.    

      hlasováno pro:  7 proti: 0 zdržel se:     0 
 
 
 

Datum: 19. 1. 2017 
 

Zapsala:  Mgr. Věra Holá v.r. 

koordinátorka komise 

 
 

 

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

       

 


