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Zápis z 9. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání - KVV   

Datum: 14. října 2020 

Účast: dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná; 

omluveni: Mgr. Simona Luftová  

Hosté:  Ing. Lea Enenkelová, vedoucí Odboru školství a kultury (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. 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:  6 

 proti:  0 

 zdržel se:  0 

 

 

ad 3) Informace předsedy, členů a koordinátorky komise 

Mgr. Král připomněl přítomným aktuální situaci v souvislosti s šířením koronaviru, informoval o zrušení 

jednání zastupitelstva města a některých komisí a sdělil, že jednání proběhne v souladu s  opatřeními vlády 

a KHS. Poté požádal Ing. Enenkelovou o předání aktuálních informací z OŠKS a zároveň vyzval přítomné 

k diskuzi na téma distančního vzdělávání na příbramských základních školách a připravenosti jednotlivých 

škol. 

Ing. Enenkelová informovala přítomné o 

- uzavření základních škol v souladu s nařízením vlády 

- stanovení tzv. „určené“ školy zajišťující v Příbrami péči o děti zaměstnanců IZS, kterou je ZŠ pod Svatou 

Horou, (aktuálně 5 dětí) 

- distribuci respirátorů (10 ks/učitel) zaslaných školám prostřednictvím KÚ Středočeského kraje 

- monitoringu situace na příbramských školách (počty nemocných+karanténa) a aktuálním stavu 

(uzavření MŠ J. Drdy z důvodu onemocnění provozních zaměstnanců a jedné budovy MŠ Bratří Čapků, 

kde onemocněli pedagogové i provozní zaměstnanci) 
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- průběhu projektu „Trenéři do škol“ (pozitivní odezvy), který byl přerušen z důvodu uzavření škol  

- průběhu a ukončení projektu „Příběhy našich sousedů“, závěrečná konference proběhne v listopadu 

on-line 

- spolupráci města Příbram s Technickou akademií dětí a mládeže, z.s. (dále TECHAK), která nabídla 

projekt, jehož cílem je pomoc základním školám v realizaci distanční výuky (analýza situace na školách + 

školení pedagogů) 

Mgr. Holá informovala přítomné o ukončení tříletého funkčního období členů školských rad za zřizovatele 

v příbramských základních školách k 31.01.2021  

 

 

ad 4) Diskuze 

Proběhla diskuze na téma úrovně on-line výuky na příbramských základních školách v porovnání s jarním 

obdobím, členové komise si předali vlastní poznatky a zkušenosti z pozice členů školských rad, učitelů, 

rodičů i veřejnosti, vedoucí OŠKS zodpověděla jejich dotazy týkající se kompetence ředitelů škol při nákupu 

technického vybavení pro distanční výuku, porovnání úrovně připravenosti jednotlivých škol,  aktuálního 

stavu realizace projektu TECHAK v jednotlivých školách (dle zjištění TECHAK je v rozmezí 30-80%), využití 

příspěvku MŠMT pro ZŠ na nákup technického vybavení aj. 

Mgr. Kredbová z pozice členky školské rady pozitivně hodnotila práci vedení ZŠ Březové Hory v oblasti 

distančního vzdělávání, obzvláště vhodnou kombinaci on-line a off-line způsobu výuky, připomněla 

problémy s žáky, kteří nemají možnost připojení (distanční výuka zajišťována písemnou formou) 

Mgr. Potůčková sdělila, že výuka on-line na ZŠ pod Svatou Horou probíhá naplno a bez problémů 

p. Vohradská se pozitivně vyjádřila o aktuálním průběhu distanční výuky na ZŠ Bratří Čapků 

RNDr. Blažková seznámila přítomné s průběhem distančního vzdělávání na OA Příbram 

Mgr. Štáhlová podala informace o povinnosti předškolního vzdělávání distanční formou v mateřských 

školách a o možnostech a způsobu jejího plnění (všechny děti se mohou této výuky zúčastnit) 

p. Vohradská hovořila o projektu „Na hřišti to žije“, který považuje za velice přínosný a kladně přijímaný, 

k pozitivnímu hodnocení se přidala i RNDr. Blažková a Ing. Enenkelová (reciproční plnění příjemců dotací) 

Mgr. Král zdůraznil povinnost ředitelů ZŠ dodržovat aktuální opatření přijatá v souvislosti s šířením 

koronaviru (roušky, dodržování vzdáleností atp.) 

 

Byl dohodnut termín příštího jednání KVV, a to 02.12.2020 od 16:00 hod. V případě nezbytné potřeby lze 

svolat KVV v dřívějším termínu. 
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ad 6) Závěr: 

Komise konstatovala, že na příbramských školách probíhá distanční vzdělávání v souladu s aktuálními 

opatřeními přijatými v souvislosti s šířením koronaviru. Úroveň tohoto vzdělávání se v jednotlivých školách 

liší, ale postupně se zvyšuje. Školy se snaží kombinovat  on-line a off-line výuku dle svých možností 

a možností žáků. Všechny základní školy jsou zapojeny do projektu, který pro ně připravilo město Příbram 

ve spolupráci s Technickou akademií dětí a mládeže, z.s. za účelem podpory a pomoci v realizaci distančního 

vzdělávání. Komise nepředkládá RM doporučení ohledně distančního vzdělávání.    

        

Pozn. Jednání komise proběhlo v souladu s aktuálními opatřeními přijatými v souvislosti se šířením 

koronaviru. 

        

Datum: 14.10.2020    Zapsala: Mgr. Věra Holá  v. r., koordinátorka komise  

 

 

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

 

 

 

 


