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Zápis z 8. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   

Datum: 11. listopad 2015 

Účast:  -      dle prezenční listiny (komise je usnášeníschopná, přítomno 7 členů z 10) 

- omluveni:  Mgr. Vladimír Král, Mgr. Markéta Vernerová 

- nepřítomni:  Naděžda Abrhámová   

Hosté:  Ing. Lea Enenkelová, vedoucí OŠKS    

Koordinátorka: služební cesta 

 

Program: 

1. Zahájení jednání, přivítání hostů. 

2. Schválení programu jednání. 

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

4. Návrhy nových projektů - konkrétních aktivit - z oblasti školství, které by podporovaly v období 2016 – 2020 

partnerství holandského města Hoorn a města Příbram. 

5. Informace vedoucí OŠKS o připravovaném strategickém dokumentu zpracovávaném pro potřeby MAP, který se 

bude zabývat rozvojem školství nejen města Příbram, ale i rozvojem školství v rámci celého ORP a diskuze, zda 

tento materiál splňuje potřebnost zpracování koncepce rozvoje školství ve městě Příbram, či zda je vhodné 

předložit RM podnět k jeho dalšímu rozpracování, doplnění, apod. 

6. Projednání základních dotazových tezí pro školy a školská zařízení připravených členem komise J. Chamulou, na 

jejichž podkladě by bylo možné předložit Radě města podnět k zadání zpracování analytického dokumentu 

přehledně mapujícího speciální pomůcky pro handicapované děti, jimiž disponují jednotlivé školy.  

7. Diskuze  - závěry. 

 
ad 1)  Zahájení jednání, přivítání vedoucí OŠKS.  

ad 2) Při zahájení jednání byli přítomni 3 členové KVV, proto nebylo hlasováno o programu jednání. V průběhu 

projednávání 4. bodu se dostavili další 4 členové KVV. Jednání pokračovalo dle připraveného programu. 

Žádný člen nenavrhl v průběhu jednání změnu, či doplnění programu.     

ad 3)  Možnosti předat informace nebylo přítomnými využito. 

ad 4) Na základě dopisu pana Wima Tartauda, předsedy školské komise holandského města Hoorn, proběhla 

široká diskuze, týkajícího se partnerství města Příbram a města Hoorn na úseku školství. Přítomní 

členové KVV naformulovali návrhy na směřování a pokračování spolupráce do dvou bodů: 

a) město Příbram požádá školskou komisi holandského města Hoorn o poskytnutí databáze 

škol a školských zařízení zřizovaných jejich městem spolu se stručným zaměřením těchto 

institucí a recipročně jí předá databázi škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram, 

v níž uvede také stručně zaměření, např. :   

 Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola_waldorfská 
pedagogika MŠ, ZŠ, SŠ 

 Základní škola, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337_kopaná chlapci, košíková dívky 
b) porovnáním databází ve spolupráci se školskou komisí města Hoorn bude navržena možnost 

dvoustranné spolupráce jednotlivým konkrétním školám města Příbram, která bude 

vycházet ze stejného nebo podobného zaměření, a to ve spolupráci a za podpory zřizovatele, 

např.: 

 Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155_Music School Gerard 

Boedjine Hoorn, Arts Education De Blauwe Schuit from Hoorn 
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           Návrhy na spolupráci s městem Hoorn předložené řediteli základních a mateřských škol zřizovaných 

městem Příbram, o které požádal OŠKS, na další činnost v rámci tohoto partnerství, budou předloženy 

odborem RM spolu s tímto zápisem. 

ad 5) Vedoucí OŠKS sdělila informace o připravovaném strategickém dokumentu zpracovávaném pro potřeby 

MAP, který se bude zabývat rozvojem školství nejen města Příbram, ale i rozvojem školství v rámci 

celého ORP. Následující diskuze sledovala otázku, zda tento materiál splňuje potřebnost zpracování 

koncepce rozvoje školství ve městě Příbram, či zda je vhodné předložit RM podnět k jeho dalšímu 

rozpracování, doplnění, apod. Členové KVV se shodli na tom, že pro předložení či nepředložení podnětu 

RM nemají dostatek informací, a proto požádali předsedkyni komise, aby na příští jednání pozvala Bc. 

Jiřího Kužela, který strategický dokument pro potřeby MAP Příbram připravuje.   

ad 6) Tento bod byl diskutován, ale z důvodu složitosti problematiky se přítomní členové KVV shodli přijmout 

závěry na příštím jednání KVV.    

ad 7)  Do diskuze nebyl předložen žádný příspěvek týkající se školství.  

 

 

 

Datum:   16. 11. 2015 

Zapsala:    Mgr. Zorka Brožíková, předsedkyně komise 

Podpis: 

 
 
Místopředsedkyně komise: Mgr. Dagmar Moravcová 

Podpis: 

 
 
 
Člen komise:   Podpis:     

PaedDr. Tomáš Hlaváč 

 

Josef Chamula 

 

Ing. Markéta Klemšová       

 

Ing. Miroslava Mádrová      

 

PaedDr. Vladimíra Slavíková  


