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Zápis z 6. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   
 

Datum:  9. září 2015 

Účast:   -      dle prezenční listiny (komise je usnášeníschopná, přítomno 9 členů z 11) 

- omluveni: Naděžda Abrhámová, Mgr. Markéta Vernerová      

Hosté:  Ing. Lea Enenkelová, vedoucí OŠKS    

Koordinátorka: Mgr. Věra Holá, OŠKS 

 

Program: 

1. Zahájení jednání, přivítání hostů. 

2. Schválení programu jednání. 

3. Informace členů komise, předsedkyně komise, vedoucí OŠKS a koordinátorky KVV.  

4. Návrh programu pro podporu v oblasti výchovy a vzdělávání pro dotační řízení města Příbram na rok 2016 -  

            schvalování. 

5. Projednání návrhu PhDr. Luďka Fáry předložit RM podnět k vymezení školských obvodů spádových škol na 

            území města Příbram dle ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) školského zákona.  

6. Projednání předložených návrhů členů komise na činnost KVV, včetně materiálu PhDr. Luďka Fáry: „Koncepce  

           práce komise pro výchovu a vzdělávání - město Příbram pro období 2015-2018“. 

7. Volba místopředsedy KVV. 

8. Diskuze  - závěry. 

 
ad 1) Zahájení předsedkyní komise, přivítání hostů. 
 

ad 2) Schválení programu                       hlasováno: 9/0/0  
 

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

Člen komise  

-  Mgr. Dagmar Moravcová – informovala o zahájení činnosti komise prevence kriminality města Příbram 

-  Ing. Markéta Klemšová – upozornila, z pověření členů školské rady Základní školy, Příbram VIII, Školní 

75, na havarijní stav oken této školy a na jejich nutnou brzkou výměnu s tím, aby tato informace byla 

předložena RM Příbram 

-  Mgr. Vladimír Král – upozornil na nutnost vybudovat u Základní školy, Příbram VII, 28. října 1, školní 

hřiště z důvodu bezpečného zajišťování výuky tělesné výchovy a činnosti školní družiny, apod. s tím, aby 

tato informace byla předložena RM Příbram 

Předsedkyně komise  

- Mgr. Zorka Brožíková informovala o zahájení činnosti přípravné třídy při Základní škole, Příbram VII, 

Bratří Čapků 279, příspěvková organizace 

Vedoucí OŠKS 

- informovala o starších materiálech týkajících se koncepce školství města PB; obdrželi všichni členové KVV     

Koordinátorka 

-  Mgr. Věra Holá - informovala o nástupu prvňáčků do 1. ročníků – 1. září nastoupilo o 19 žáků prvních 

ročníků méně, než v loňském školním roce (celkem 422 dětí). Město Příbram jim věnovalo kufřík 

se základními školními potřebami; dále sdělila, že je na školách citlivě sledováno, zda se všechny děti 

řádně stravují.    

Komise bere na vědomí výše uvedené informace.     hlasováno: 9/0/0 
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ad 4) Schvalování znění návrhu programu pro podporu v oblasti výchovy a vzdělávání v rámci dotačního řízení 

města Příbram na rok 2016. Komise při svém jednání dne 10. 6. 2015 zpracovala podrobně návrh programu – 

tzv. varianta A. Dále byly členům komise předloženy další 2 návrhy – tzv. varianty B a C. O všech návrzích bylo 

hlasováno.   

 

Usnesení: 

Komise schválila návrh programu pro podporu v oblasti výchovy a vzdělávání pro dotační řízení města 

Příbram na rok 2016, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.                

           hlasováno pro: 9 

proti: 0 

       zdržel se: 0 

Z jednání komise se omluvil Mgr. Vladimír Král.  

 

ad 5)  Komise projednala návrh PhDr. Luďka Fáry předložit RM podnět k vymezení školských obvodů spádových   

škol na území města Příbram dle ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) školského zákona a v souladu s § 10 písm. d) 

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů. Členové 

komise se seznámili s ustanoveními Školského zákona týkajícími se školských obvodů spádových škol a s 

ustanoveními zákona o obcích týkajícími se vydávání obecně závazných vyhlášek.  Právní výklad byl členům 

KVV rozeslán předem e-mailem. K dané problematice proběhla široká diskuze s tímto závěrem: 

 

Usnesení: 

Komise předkládá RM podnět k zahájení jednání s řediteli základních škol zřizovaných městem Příbram o 

problematice spádovosti základních škol a s tím souvisejícími jejich reálnými kapacitami a s nejvyšším 

povoleným počtem žáků zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, a to ve vztahu ke kvalifikovaně 

zpracovanému demografickému vývoji. 

           hlasováno pro: 6 

proti: 0 

       zdržel se: 2 

Z jednání komise se omluvila PaedDr. Vladimíra Slavíková.  

 

ad 6) Komise projednala předložené návrhy členů komise na činnost KVV, včetně materiálu PhDr. Luďka Fáry: 

„Koncepce práce komise pro výchovu a vzdělávání - město Příbram pro období. 2015-2018“. 

 

Komise projednala návrhy a po diskuzi se rozhodla, že práce komise se bude odvíjet od aktuální problematiky 

v souladu se „Statutem činnosti komise Rady města Příbram“.  

hlasováno pro:  6 

proti: 0 

       zdržel se: 1 

 

Návrh člena komise Josefa Chamuly na vypracování dokumentu přehledně mapujícího speciální pomůcky 

pro handicapované děti, kterými disponují jednotlivé školy, byl hodnocen jako přínosný a navrhovatel byl 

požádán, aby na příští jednání připravil základní dotazové teze pro školy a školská zařízení, na jejichž podkladě 

by bylo možné předložit Radě města podnět k zadání zpracování takovéhoto analytického dokumentu.  
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ad 7) Volba místopředsedy KVV. 
- návrhy:  I. PhDr. Luděk Fára 

II. Mgr. Dagmar Moravcová 

 

PhDr. Luděk Fára ještě před hlasováním nepřijal svoji kandidaturu na místopředsedu Komise 
pro výchovu a vzdělávání. Mgr. Dagmar Moravcová s kandidaturou souhlasila, proto bylo přistoupeno 
k hlasování.  
 
Hlasování o návrhu II.: 

           hlasováno pro: 6 

proti: 0 

       zdržel se: 1 

Usnesení: 

Místopředsedkyní komise byla zvolena Mgr. Dagmar Moravcová. 

 

ad 8) Do diskuze nebyl přijat žádný příspěvek a proto bylo jednání v 18:00 hod. ukončeno. 

 

Datum:  9. 9. 2015 

Zapsala:   Mgr. Věra Holá, koordinátorka komise 

Podpis: 

 
Předsedkyně komise: Mgr. Zorka Brožíková 

Podpis: 

 
 

Člen komise:   Podpis:   Člen komise:   Podpis: 

Naděžda Abrhámová     Mgr. Vladimír Král 

PhDr. Luděk Fára      Ing. Miroslava Mádrová 

PaedDr. Tomáš Hlaváč     Mgr. Dagmar Moravcová 

Josef Chamula      PaedDr. Vladimíra Slavíková 

Ing. Markéta Klemšová     Mgr. Markéta Vernerová 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

Č. 1 – Návrh programu pro podporu v oblasti výchovy a vzdělávání pro dotační řízení města Příbram  
           na rok 2016, včetně vzoru žádosti určeného k předkládání žádostí v rámci dotačního řízení. 
Č. 2 – Kompetence místopředsedy KVV. 


