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Zápis z 5. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   

Datum: 02. říjen 2019 

Účast: dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná;  

Hosté: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí OŠKS 

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. Diskuze.   

5. Závěry.  

 

ad 1)  Zahájení jednání KVV (předseda Mgr. Král) 

ad 2)  Schválení programu jednání. Navržený program byl schválen bez připomínek.           

        hlasováno pro:  8 proti: 0 zdržel se: 0 

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

- Mgr. Král přivítal a představil Ing. Markétu Klemšovou, která byla z důvodu rezignace Mgr. Brožíkové 

dne 10.06.2019 jmenována Radou města Příbram (dále RM) novou členkou KVV 

- Mgr. Král seznámil členy KVV s rozhodnutím RM o odvolání pana PaedDr. Tomáše Hlaváče z funkce 

člena KVV z důvodu jeho 75% absence na jednáních a požádal o vyjádření k této záležitosti. Proběhla 

krátká diskuze na toto téma. Členové KVV konstatovali, že kritéria pro odvolání člena z důvodu absence 

by měla být benevolentnější, pokud jsou tyto absence řádně omluveny. Dále si členové připomněli 

dlouholetou práci PaedDr. Hlaváče v komisi, ocenili jeho odborné znalosti a vyjádřili lítost nad jeho 

odvoláním. 

- Mgr. Holá sdělila členům, že za odvolaného PaedDr. Hlaváče bude RM jmenovat „náhradníka“ 

a přečetla členům přesné znění usnesení RM č. 902/2019 ze dne 02.09.2019, ve kterém „Rada stanoví 

kritéria pro odvolání z pozice člena komise RM z důvodu absence na jednání komise, a to z důvodu 

absence, pokud je vyšší nebo rovna 60 % z jednání komise“. 

- Ing. Enenkelová poskytla členům KVV následující informace: 

1) Na jednání ZM byl bez připomínek schválen dotační program v oblasti výchovy a vzdělávání na rok 

2020, mezi žadatele bude rozdělena částka 900.000,00 Kč 

2) Zahájení školního roku v PB školách, předběžné počty žáků prvních tříd 

3) OŠKS připravuje aktualizaci výhledu počtu žáků příbramských ZŠ do šk. roku 2025/26 dle dostupných 

údajů 

4) Probíhá dotazníkové šetření, ve kterém má příbramská veřejnost (především rodiče dětí) možnost 

vyjádřit se k možnostem základního vzdělávání v Příbrami. Podnětem byla žádost skupiny rodičů 

o založení základní školy s prvky Montessori pedagogiky doručená vedení města. Dotazník lze vyplnit 

v písemné i elektronické formě. Sběrná místa jsou ve všech příbramských ZŠ a MŠ a na Infocentru 

na Zámečku, elektronická aplikace je dostupná na webových stránkách města Příbram (viz Aktuality). 

5) Informace o vzniku a agendách Městského kulturního centra (MKC) – organizační složky města 

6) Bude podána žádost o dotaci na projekt na téma „robotika“ v rámci Erasmus+ společně se 4 

zahraničními partnery a ve spolupráci s Technickou akademii dětí a mládeže Březnice (TECHAK). 
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- Mgr. Holá  

1) doplnila informaci Ing. Enenkelové k dotacím – všechny dotační programy jsou zveřejněny 

od 01.10.2019 , žádosti lze podávat od 01.11.2019, 

2) informovala o změně financování v regionálním školství a o konferenci uspořádané OŠKS, která 

v Příbrami proběhla dne 12.09.2019 a jejímž cílem bylo získat odpovědi na otázky týkající se 

přetrvávajících nejasností na toto téma a které se zúčastnilo cca 80 posluchačů – především ředitelů 

škol, ale i starostů obcí v rámci ORP Příbram a Dobříš, 

3) informovala o akci, na které dne 28.11.19 včelaři předají med příbramským mateřským školám, 

4) pozvala členy komise na „Turnaj o pohár starosty města Příbram“ mezi žáky příbramských základních 

škol v malé kopané, který pořádá OŠKS ve spolupráci se ZŠ Březové Hory již od roku 2011 a který se letos 

bude konat 07.11.2019 

 

 ad 4) Diskuze 

- Mgr. Luftová hovořila o svých zkušenostech s projektovou prací, nabídla možnost jejich předávání a navrhla 

uspořádání konference pro učitele 

- Mgr. Štáhlová zmínila zkušenosti s rodiči při vyplňování dotazníků k základnímu vzdělávání 

- B. Burda se zajímal o možnost koordinace akcí škol, které často kolidují, Ing. Enenkelová sdělila, že tento 

problém by mohlo pomoci řešit MKC 

- Mgr. Král navrhl termín příštího jednání komise, na kterém se dohodli všichni členové 

 

- ad 5) Závěr: 

Komise bere na vědomí 

-  odvolání pana PaedDr.Tomáše Hlaváče z pozice člena komise pro výchovu a vzdělávání, 

- usnesení RM č. 902/2019 ze dne 02.09.2019, ve kterém „Rada stanoví kritéria pro odvolání z pozice člena 

komise RM z důvodu absence na jednání komise, a to z důvodu absence, pokud je vyšší nebo rovna 60 % 

z jednání komise“, 

- informace předsedy a členů komise, vedoucí OŠKS a koordinátorky komise 

- termín dalšího jednání KVV, tj. středa 27.11.2019 od 16:00 hodin 

        hlasováno pro:  8 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Datum: 02.10.2019 

 

 

 

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

 

 

Předseda komise: Mgr. Vladimír Král  v. r. 

 

 

 

Místopředsedkyně komise: Mgr. Dagmar Kredbová  v.r. 


