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Komise:
Datum :
Přítomni:

Školská
RM 3.2.2016
11. 1. 2016 – 16:15 hod.
Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Lída Jůnová, Mgr. Vít Šnajdr, Mgr. Eva
Jarošová,
Mgr. Jindřich Kozák, PhDr. Stanislava Lisková; Petr Spálený, Mgr. Yvetta
Omluveni:
Jeřábková
Neomluveni: Bc. Martin Levý, Mgr. Silvia Doušová, Mgr. Růžena Votrubová, Václav
Veselý, Mgr. Karel Ptáček
Hosté:
Ing. Zuzana Moravčíková – omluvena
Člen RM:
Příští jednání: 15. 2. 2016 – 16:15 hod.
1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
zápis školské komise ze dne 11. 1. 2016

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Program:
1) Připomínky k systému hodnocení projektů
2) Informace zapisovatelky komise
1)
Předsedkyně komise Mgr. Dana Vepřková se zabývala sumarizací slovního hodnocení všech
projektů. Jednotlivá hodnocení nelze seřadit. Hodnocení některých členů komise jsou uložena na CD
a předána oddělení školství. Na CD jsou uložena hodnocení zpracovaná členy komise: Mgr.
Votrubová, Bc. Levý, Mgr. Doušová, Mgr. Šnajdr, Mgr. Vepřková a externí hodnotitelka Ing. Mgr.
Šedivcová. Písemně jsou předána hodnocení od pana Spáleného a Mgr. Jeřábkové. Hodnocení
ostatních členů není předáno.
Na oddělení školství je také uložena tabulka s bodovým hodnocením všech projektů jednotlivými
členy komise a externími hodnotitelkami.
Práce s hodnotícími formuláři je posuzována jako komplikovaná. Jednotlivé žádosti o dotaci byly
z oddělení školství zaslány členům komise elektronicky. Jejich názvy obsahovaly pořadové číslo,
název žadatele a popř. zkrácený název projektu. Někteří členové komise zvolili pro označování
hodnotících formulářů jiné názvy.
Závěr komise:
• Velmi vhodné by bylo připojení hodnotícího formuláře přímo k žádosti o dotaci tak, aby byl
v elektronické podobě otvírán jeden společný soubor.
• Zjednodušit a změnit kritéria hodnocení – („spolupráce žadatele“, „bonus pro žadatele“)
• Zpracovat konkrétní metodiku k hodnocení
• Hodnocení členy komise by mělo být anonymní
Dále členové komise žádali, aby konečnou odpovědnost za hodnocení projektů neslo město.
Zapisovatelka vysvětlila, že tomu tak skutečně je. Komise předložila návrh hodnocení projektů, který
je oddělením školství předložen k projednání radě města. Rada města může návrh komise změnit,
popř. v nezměněné podobě doporučit ke schválení zastupitelstvu města.

2)
Zapisovatelka komise krátce informovala o nepřerušení činnosti o.s. POD HORAMI.
Dále komise byla seznámena s reakcí rady města k předloženému požadavku komise na úpravu
hodnotícího formuláře. Úpravou formuláře se má zabývat oddělení školství. K zpracování úpravy si
komise navrhne vlastní vyhovující kritéria hodnocení pro oblast vzdělávání a volného času.
Příští schůzka se uskuteční: pondělí 15.2.2016 od 16.15 hodin v malé zased.místnosti Vl.dvora
Termíny následujících schůzek:
pondělí 14.3.2016 od 16.15 hodin v malé zased.místnosti Vl.dvora
pondělí 11.4.2016 od 16.15 hodin v malé zased.místnosti Vl.dvora
pondělí 13.6.2016 od 16.15 hodin v malé zased.místnosti Vl.dvora

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

Zapsal: M. Nechojdomová
Elektronicky ověřil: Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Vít Šnajdr
Datum: 18. 1. 2016

