Číslo materiálu : 4 / 02
Komise:
Datum :
Přítomni:

Školská
RM 21.10.2015
5. 10. 2015 – 16:15 hod.
Mgr. Dana Vepřková, Petr Spálený, Mgr. Lída Jůnová, Mgr. Yvetta
Jeřábková, Mgr. Silvia Doušová, Mgr. Růžena Votrubová, Mgr. Jindřich
Kozák, Mgr. Karel Ptáček, Mgr. Vít Šnajdr,
Václav
Veselý, PhDr. Stanislava Lisková, Mgr. Eva Jarošová
Omluveni:
Bc. Martin Levý
Neomluveni:
Mgr. Radek Tvrdík
Hosté:
Ing. Zuzana Moravčíková – omluvena
Člen RM:
Příští jednání: 9. 11. 2015 – 16:15 hod.
1) Návrh usnesení pro RM :
RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
zápis školské komise ze dne 5. 10. 2015

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Program:
1) Návštěva MAS Lípa pro venkov
2) Informace předsedkyně komise
1)
Předsedkyně komise Mgr. Dana Vepřková pozvala pana Mgr. Radka Tvrdíka, manažera MAS Lípa
pro venkov, aby poskytl základní informace k problematice OP VVV. Připomíná v této souvislosti
zpracovanou strategii vzdělávání pro město Kutná Hora (EDUin).
Pan Mgr. Tvrdík uvedl, že jedna z výzev MŠMT s názvem Místní akční plány rozvoje vzdělávání
v prioritní ose 3 (zkratka MAP) směřuje OP VVV (výzkum, vývoj a vzdělávání) na správní území
ORP (obce s rozšířenou působností). Cílem této výzvy je zlepšit kvalitu v mateřských a základních
školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů vzdělávání, aby se tak
řešili místně specifické problémy a potřeby. Dále seznámil s oblastmi OP VVV:
Povinná opatření MAP:
• Předškolní a vzdělávací péče: dostupnost – inkluze – kvalita
• Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělání
• Inkluzivní vzdělání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Průřezová a volitelná opatření MAP:
 Smysluplné trávení volného času, prázdnin, zapojování a rozvoj mimoškolních zdrojů a
prostředí pro vzdělávání dětí a žáků.
 Programy neformální zájmového vzdělání rozšiřující nabídku vzdělávání pro rozvoj
kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání, digitální
kompetence, cizí jazyky, kulturní povědomí …
Investice
• omezená možnost – např. lze na excelentní vzdělávací prostory s podmínkou dohody o
využitelnosti investice mezi řediteli více škol.
Prvotním úkolem je zpracování MAP – zanést veškeré typy požadavků obcí v ORP Kutná Hora.
Podmínkou je zapojení min. 70 % škol (MŠ a ZŠ) všech zřizovatelů, které působí na území obce
s rozšířenou působností a jsou vedeny v Rejstříku škol a školských zařízení.

Zpracovatelem MAP může být ORP Kutná Hora (nutné spolufinancování), mikroregion (nutné
spolufinancování), MAS (dotace ve výši 100%).
Zpracovatelem bude MAS, ORP partnerem projektu.
Pro podání žádosti je určen první termín 29. 11. 2015. Konec projektu je prosinec 2018.
Dále zmínil vytvoření administrativního týmu – pozice manažera, metodika – stanovení úvazků.
Práce v plénu, ve výboru, v realizačním týmu (odlišná časová náročnost).
Partnerství města Kutná Hora po odborné stránce (nikoliv finanční).
Odpověď na dotaz: „ Na co lze využít ve školách?“
• především svůj požadavek směřovat do MAP – posuzuje se shoda podané žádosti a MAP
• možnost použít prostředky na povinné aktivity
• lze použít i na další aktivity formulované v MAP
Paní Mgr. Doušová doplnila postup prací:
• zpracování analýzy
• strategie musí vycházet z analýzy
• MAP obsahovat aktivity do roku 2023
Pan Mgr. Tvrdík požádal o spolupráci OPPŠK: získat souhlas 70% subjektů působících v městě
Kutná Hora.
Předsedkyně komise poděkovala za seznámení s problematikou.
2)
Informace předsedkyně komise:
• EDUin – podpora vzdělávání „netradičně“
• program Extra třída podporuje žáky 7. až 9. tříd při realizaci aktivit, které zkvalitňují život
v jejich obci.
ZŠ T.G. Masaryka v Kutné Hoře vytvořila znalostní deskovou hru pro děti i dospělé
„Křížem krážem Kutnou Horou“.
Pro ředitele ZŠ: v současné době byl vyhlášen 4. ročník Extra třídy.
Škola se může nyní registrovat! Více informací na www.extratrida.cz
• Projekt studentů GJO a SPŠ Online stezky Kutná Hora - Putování se Svatou Barborou
hledá se příležitost, kde lze představit žákům ZŠ
• Vyhodnocení projektu – na akci Vánoční strom 4. 12. 2015 – zařazeno od 15.30 hodin
• zjistí a prověří možnosti zastavení automobilů u Spolkového domu pro dovoz dětí na kroužky
a pro dovoz dětí do MŠ Dačického
Pan Mgr. Kozák:
• připomíná dotaz k záměru města k využití budovy bývalé školy v Neškaredicích
•
Příští schůzka se uskuteční v pondělí 9. 11. 2015 od 16.15 hodin
v malé zasedací místnosti Vlašského dvora
Termíny následujících schůzek: pondělí 7. 12. 2015

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

1) Jaká je představa o dalším využití budovy bývalé školy v Neškaredicích?
2) Komise byla seznámena s problematikou OP VVV a možností zapojení do MAP a podporuje
začlenění škol města Kutné Hory.

4) Reakce rady města :
1) Prověří odbor správy majetku a komisi odpoví prostřednictvím zapisovatelky komise.
2) Bylo dohodnuto, že kutnohorské školy se zapojí (bude splněn stanovený počet).

Zapsal: M. Nechojdomová
Elektronicky ověřil: Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Silvia Doušová
Datum: 7. 10. 2015

