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Zápis ze 4. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   

Datum: 05. červen 2019 

Účast: dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná;  

omluveni:  Mgr. Vladimír Král, předseda komise, PaedDr. Tomáš Hlaváč, Mgr. Simona Luftová 

Hosté: Mgr. Zorka Brožíková, místostarostka, Ing. Lea Enenkelová, vedoucí OŠKS 

Koordinátorka: Mgr. Věra Holá, OŠKS 

Program: 

1. Zahájení jednání. 

2. Schválení programu jednání. 

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

4. Dotační řízení města Příbram v oblasti výchovy a vzdělávání pro rok 2020 

5. Diskuze.   

6. Závěry.  

 

ad 1)  Zahájení jednání KVV (místopředsedkyně Mgr. Kredbová, omluven předseda KVV) 

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

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

- Mgr. Zorka Brožíková – informace o rezignaci na členství v KVV z důvodu uvedení do funkce 

místostarostky a z toho vyplývajícího možného střetu zájmů 

- Ing. Enenkelová - informace o počtech žáků zapsaných do 1. tříd ZŠ ve školním roce 2019/20 a  

dohledávání těch, kteří se nedostavili k zápisům (zmíněna pozitivní zkušenost spolupráce s Centrem 

sociálních a zdravotních služeb) , o zajištění kufříků pro budoucí prvňáčky, o vyhlášení konkurzu 

na ředitele ZŠ Bratří Čapků po uplynutí 6letého funkčního období, o prázdninovém provozu školních 

hřišť 

- Mgr. Holá - informace o předběžném projednání návrhu dotačního programu v oblasti výchova a 

vzdělávání na rok 2020 s předsedou komise, který se z jednání komise omluvil 

 

ad 4) Dotační řízení města Příbram v oblasti výchovy a vzdělávání pro rok 2020. 

      Komise projednala a odsouhlasila návrh „Programu pro podporu v oblasti výchovy a vzdělávání 

pro dotační řízení města Příbram na rok 2020“, včetně tematických zadání – viz závěr. Tento návrh je 

přílohou zápisu.  

ad 5) Diskuze.  

ad 6) Závěr: 

Komise navrhuje RM „Program pro podporu v oblasti výchovy a vzdělávání pro dotační řízení města 

Příbram na rok 2020“, včetně tematických zadání. Jeho návrh je přílohou tohoto zápisu.    

       hlasováno pro:  5 proti: 0 zdržel se:     0               

Datum: 05.06.2019 

Zapsala:  Mgr. Věra Holá  v. r., koordinátorka komise 

Podpis: 

 

Místopředsedkyně komise: Mgr. Dagmar Kredbová  v. r. 

Podpis: 

Příloha: viz text 


