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Číslo materiálu : 4 / 08
Komise:
Datum :
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Školská
RM 8. 2. 2017
9. 1. 2017 – 16:15 hod.
Mgr. Dana Vepřková, PhDr. Stanislava Lisková, Mgr. Růžena Votrubová, Mgr.
Yvetta Jeřábková, Mgr. Karel Ptáček,
Mgr. Silvia Doušová, Mgr. Vít Šnajdr, Mgr. Jindřich Kozák Petr Spálený, Mgr. Lída
Jůnová
Ing. Zuzana Moravčíková – omluvena - nemoc
13. 2. 2017 – 16:15 hod.

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
1) zápis školské komise ze dne 9. 1. 2017
2) návrh na jmenování PhDr. Niny Bilincové novou členkou školské komise
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Program:
1) Informace o přípravě výzvy MAS Lípa pro venkov, z.s.
2) Návštěva paní Šárka Nová
3) Návrh na jmenování nové členky komise
1)
Předsedkyně komise Mgr. Dana Vepřková informovala o přípravě výzvy MAS Lípa pro venkov, z.s.
na Prorodinná opatření Operačního programu Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na podporu zařízení,
která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení typu školních družin a
klubů, s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin a dále na podporu dětských
skupin pro podniky i pro veřejnost.
MAS Lípa pro venkov, z. s. sděluje, že tuto výzvu bude vyhlašovat začátkem února 2017 a seminář
pro žadatele bude připraven v polovině února.
Mezi podporované aktivity patří:
1.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední
pobyt)
1.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
1.3 Příměstské tábory
1.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
1.5 Dětské skupiny
a) Dětská skupina pro veřejnost
b) Podniková dětská skupina
1.6 Vzdělávání pečujících osob
Detailní popis podporovaných aktivit je v Příloze (členům komise je zasílána se zápisem).
2)
Komisi navštívila výživová poradkyně paní Šárka Nová s nabídkou přípravy svačin podle zásad
zdravé výživy pro žáky základních škol. Oznámila, že přípravu svačin zamýšlela realizovat na SOU,
kde to z kapacitních důvodů nebylo možné. Informovala o zájmu rodičů o kvalitní stravování. Dále
hovořila o potřebě zlepšení školního stravování žáků ZŠ Jana Palacha. Kontaktovala s nabídkou svojí
spolupráce ředitelku Školních jídelen. Paní Kloudová jí však oznámila, že již s výživovou poradkyní

spolupracují od roku 2015. Paní Nová uvedla, že připravovat v prostorách školní jídelny by mohla
svačiny i snídaně s nabídkou např. kváskového chleba, čerstvě upečených placek apod.
Pracovnice odboru památkové péče, školství a kultury M. Nechojdomová upozornila na nutnost řešit
personální zajištění (není možné čerpat dotaci ze státního rozpočtu) a ověřovala případné využití
prostor školní jídelny a školního bufetu pro záměr výroby zdravých svačin.
Závěrem bylo konstatováno, že prvním krokem bude zjištění zájmu rodičů o možnost nákupu
zdravých svačin v základních školách za předpokládanou cenu asi 25,- Kč.
Předsedkyně komise Mgr. Dana Vepřková navrhla uveřejnění prvotní informace rodičům do KH
listů.
Následovalo vystoupení pana Mgr. Ptáčka, který tlumočil připomínku učitelů ZŠ T. G. Masaryka na
malé porce masa ve školní jídelně – jednalo se o porce pro dospělé.
3)
Vzhledem ke sníženému počtu členů komise je navrhováno RM jmenovat novou členku školské
komise paní PhDr. Ninu Bilincovou, učitelku ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře (dle návrhu ZŠ).
4)
Členové komise budou rádi, když se příštího jednání zúčastní paní místostarostka Ing. Zuzana
Moravčíková, ředitelka PO Školní jídelny paní Kloudová a výživová poradkyně paní Š. Nová.
Příští schůzka se uskuteční: pondělí 13. 2. 2017 od 16.15 hodin v malé zasedací místnosti
Vlašského dvora
Termíny následujících schůzek:
Pondělí 13. 3. 2017, 10. 4. 2017 od 16.15 hodin v malé zasedací místnosti
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
Školská komise navrhuje RM jmenovat novou členkou školské komise paní PhDr. Ninu Bilincovou.

4) Reakce rady města :

Zapsal: M. Nechojdomová
Elektronicky ověřil: Mgr. Dana Vepřková, PhDr. Stanislava Lisková
Datum: 23.1.2017

