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

Datum: 24. června 2020 

Účast: dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná;  

omluveni: Mgr. Radka Štáhlová 

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. Dotační řízení pro rok 2021, dotační program v oblasti výchovy a vzdělávání 

5. Diskuze 

6. Závěr 

 

ad 1) Zahájení jednání KVV 

Předseda KVV Mgr. Král přivítal přítomné, poděkoval za účast a zahájil jednání KVV. 

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

-hlasováno  pro:  8 

 proti:  0 

 zdržel se:  0 

ad 3) Informace předsedy, členů a koordinátorky komise 

Mgr. Král seznámil přítomné s hlavním bodem jednání, tj. posouzení a dopracování návrhu na znění 

dotačního programu v oblasti výchova a vzdělávání pro rok 2021 a předal slovo koordinátorce. 

Mgr. Holá omluvila nepřítomnost vedoucí OŠKS a předala členům KVV aktuální informace z odboru: 

- výsledky konkurzů na ředitele třech mateřských škol a ZŠ Jiráskovy sady 

- provoz a zabezpečení škol v době „koronavirové“ krize  

- prázdninový provoz MŠ v době letních prázdnin 

- otevření školních hřišť pro veřejnost během letních prázdnin 

- informace o plánovaném otevření dvou přípravných tříd při ZŠ Bratří Čapků 

- počty dětí zapsaných do 1. tříd ZŠ pro následující školní rok (porovnání s předcházejícími lety) 

- informace o záměru zveřejnění článku v Kahanu o vývoji počtu žáků v příbramských ZŠ (září) 

 

ad 4) Dotační řízení pro rok 2021, dotační program v oblasti výchovy a vzdělávání 

Mgr. Holá seznámila členy KVV s důvodem zpracování nové verze dotačních programů na rok 2021 

(sjednocení formy programů pro všechny oblasti poskytující dotace, aktualizace programů v souladu 

s právními předpisy). 

Komise projednala předložený návrh dotačního programu pro oblast výchova a vzdělávání. Členové se 

vyjádřili k jeho obsahu a prodiskutovali především části specifické pro tuto oblast. Jednohlasně se shodli 

na konečné verzi návrhu, která je přílohou tohoto zápisu a bude předložena k projednání do RM.   
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ad 5) Diskuze 

- Proběhla diskuze na téma úrovně on-line výuky na školách v době krize, možnosti podpory škol 

v zajišťování vybavení pro on-line výuku, působení ZUŠ při Waldorfské škole PB 

- Byl dohodnut termín příštího jednání KVV, a to na 14.10.2020 od 16:00 hod. V případě nezbytné 

potřeby lze svolat KVV v dřívějším termínu. 

 

 

ad 6) Závěr: 

Komise navrhuje RM  

„Dotační program Výchova a vzdělávání 2021“. Jeho návrh je přílohou tohoto zápisu.    

      hlasováno pro:  8 proti: 0 zdržel se:     0  

   

        

                      

 

Datum: 24.06.2020    Zapsala: Mgr. Věra Holá, koordinátorka komise v. r. 

 

 

Předseda komise: Mgr. Vladimír Král  v. r.  Místopředsedkyně komise: Mgr. Dagmar Kredbová  v. r. 

 

 

 

 

Příloha:  „Dotační program Výchova a vzdělávání 2021“ (návrh komise) 


