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Mgr. Vít Šnajdr
1. 4. 2019 – 16:00 hod. Václavské náměstí zasedací místnost

1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
1) rezignaci pana Václava Veselého na členství ve školské komisi
2) zápis školské komise ze dne 18. 2. 2019
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Program:
1) Nová členka školské komise
2) Žádost o nahlédnutí do hodnocení žádosti o dotaci (grant)
3) Připomínky k příspěvkovému programu (granty) Města Kutná Hora
4) Školní stravování
5) Dětské skupiny
1)-2)
Předsedkyně komise paní Dana Vepřková přítomné členy přivítala a oznámila, že novou členkou
školské komise byla radou města usnesením č. 87/19 ze dne 6. 2. 2019 jmenována paní Aneta
Kubínová. Zároveň sdělila, že paní Kubínová se z důvodu přípravy na ukončení studia bude osobně
podílet na činnosti komise od června 2019. Přítomní členové školské komise s uvedeným postupem
souhlasili.
Paní předsedkyně dále poděkovala za zpracované hodnocení předložených projektů. Paní Tereza
Pavelková – předsedkyně Zenárna, z.s. požádala o nahlédnutí do hodnocení žádosti o dotaci (grant).
Ve středu 20. 2. 2019 navštíví OPPŠK, kde bude seznámena s výsledky hodnocení projektu
jednotlivými členy komise (nebudou uvedena jména hodnotitelů).
3)
Školská komise se bude podílet na návrhu změn ustanovení příspěvkového programu (grantů) Města
Kutná Hora. Předsedkyně komise vyzvala členy k přípravě návrhů či podnětů a jejich podání na
schůzku komise 29. 4. 2019.
4)
Paní Červená připravila návrhy dotazníků pro nové zjišťování problematiky školního stravování.
Zmínila zkušenosti s vyplňováním dotazníků nejmladšími dětmi a doporučila dotazníky využít od 5.
popř. 4. ročníku ZŠ. Děti, které se stravují ve školní jídelně, zpracují dotazníky v rámci výuky IT.
Obdobné šetření je možné provést také u pedagogů, kteří využívají služeb školních jídelen (otázky
jsou směřovány k problematice kvality jídla). Uvedla také již první výsledky zájmu a vlastní
spolupráce s vedoucí školní jídelny paní Procházkovou školní jídelny paní Procházkovou (zmínila
pomoc se SW a pravidelné poskytování zpětné vazby). Velmi pozitivně hodnotí, že v současném

období školní jídelna zařazuje do týdenního jídelníčku dvě nová jídla.
Paní Vepřková zde zmínila naprostou spokojenost strávníků školních jídelen Gymnázia J.O. a SPŠ a
VPŠ. Navrhuje zde zjistit „dobrou praxi“. Pan Šnajdr doporučuje do těchto zařízení vyslat zástupce
školské komise s cílem zjistit a zajistit potřebnou pomoc pro práci školních jídelen ZŠ a stanovit
termín její nápravy.
Pracovní skupina ve složení členek komise paní Vepřková, Červená, Špalková navštíví školní jídelny
středních a základních škol v průběhu dubna. Důvodem, proč budou dětmi vyplňovány dotazníky a
proběhne návštěva členek komise ve školních jídelnách, je zkvalitnit úroveň připravovaných jídel, ve
školních jídelnách, kde se stravují žáci škol ZŠ Kutné Hory. Zároveň by mělo být navrženo řešení, jak
snížit nepříjemnou dobu čekání na jídlo (uváděno více jak 20 minut) pro děti ze ZŠ Kamenná stezka a
ZŠ Masarykova.
K dotazu na kapacitu ŠJ OPPŠK uvádí: celková kapacita PO Školní jídelny je 2100 jídel (zápis v
rejstříku škol a školských zařízení z roku 2004). Podle stavu statistického zjišťování k 31. 10. 2018 se
stravuje celkem 1665 žáků ZŠ a jídlo se odváží pro 29 dětí do Církevní MŠ sv. Jakuba. Z celkového
počtu 1809 žáků ZŠ se stravuje 92% žáků. Nejvíce žáků se stravuje ze ZŠ Žižkov (96%), nejméně ze
ZŠ Kamenná stezka (72,5%). Ostatních pravidelně stravovaných, tj. dospělých strávníků, je
k uvedenému datu celkem 150.
5)
Předsedkyně paní Vepřková dále seznámila členy komise s existencí dětských skupin ve městě.
Uvedla, že zde působí 6 skupin, kde je umístěno cca 70 -80 dětí. Děti ve skupině mohou zůstat až do
nástupu do ZŠ. Zmínila tato zařízení:
Lesní mateřská škola
Základní a mateřská škola Hůrka
Srdíčko – zařízení péče o děti Nemocnice Kutná Hora
Ošatka
Hafík
Permoníčci
Předsedkyně komise dále uvedla, že by město mělo zvážit podporu pro dětské skupiny např.
nabídkou vhodných prostor. Cílem je, aby rodiny s malými dětmi měly při zajištění hlídání a výchovy
dětí předškolního věku vytvořeny co nejlepší podmínky. O zjištění možnosti nabídky vhodných
prostor požádala místostarostu pana Šnajdra.
Úkolem školské komise je zjistit u dětských skupin jejich případný zájem o nabídku vhodných
prostor.
V závěru předsedkyně školské komise D. Vepřková poděkovala ZŠ Kamenná stezka za zdařilou
propagaci první třídy Začít spolu a požádala o změnu plánovaného termínu jednání školské komise.
Komise se následně sejde 1. 4. 2019 (nikoliv 18. 3. 2019).
Příští schůzka se uskuteční: pondělí 1. 4. 2019 od 16.00 hodin v zasedací místnosti
Václavské náměstí 182
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Zjistit, zda existují městské prostory, které by mohly být využity pro činnost dětské skupiny.

4) Reakce rady města:

Zapsala: M. Nechojdomová

Elektronicky ověřila a doplnila: Mgr. Dana Vepřková
Datum: 20. 2. 2019

