Číslo materiálu : 4 / 05
Komise:
Datum :
Přítomni:

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Školská
21. 1. 2015 – 15:00 hod.
Mgr. Dana Vepřková, Mgr. Karel Ptáček, Mgr. Vít Šnajdr, Václav Veselý, Mgr.
Silvia Doušová, Bc. Martin Levý, PhDr. Stanislava Lisková, Mgr. Eva Jarošová, Petr
Spálený, Mgr. Lída Jůnová, RNDr. Vladislav Slavíček, Mgr. Růžena Votrubová,
Mgr. Jindřich Kozák, Mgr. Yvetta Jeřábková
Kateřina Špalková

16. 2. 2015 – 16:30 hod.

1) Návrh usnesení pro RM:
RM města Kutná Hora
bere n a vědomí
zápis školské komise ze dne 21. 1. 2015

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Koordinátorka komise přivítala přítomné, požádala o vzájemné seznámení členů s okruhy a cíli jejich
práce v komisi. Dále vyzvala k přípravě na volbu předsedy komise.
Volba předsedy komise:
V úvodu jednání se všichni členové představili a seznámili přítomné se svým dosavadním profesním
působením. Dále uvedli, jakým způsobem se chtějí podílet na práci komise. Poté pan RNDr. Slavíček
podal návrh na zvolení paní Mgr. Dany Vepřkové předsedkyní komise s odůvodněním, že jmenovaná
již byla předsedkyní komise v části předchozího období. Následně byla provedena tajná volba, kde
nová předsedkyně komise paní Mgr. Vepřková získala 11 hlasů.
Paní předsedkyně informovala přítomné o práci školské komise v předchozím období a o její
návaznosti a pokračování v současnosti. Zmínila některé poznatky z činnosti komise, ocenila význam
spolupráce s EDUin. Zpracovaná strategie ve vzdělávání do roku 2018 je, mimo jiné, i předpokladem
pro možné podávání žádostí o dotace oblasti vzdělávání (v srpnu 2014 již využila ZŠ Kamenná
stezka).
Termíny schůzek jsou stanoveny na třetí pondělí v měsíci od 16.15 hodin.
Pondělí 16. 2. 2015
16. 3. 2015
20. 4. 2015
18. 5. 2015
15. 6. 2015
Ve výše uvedených termínech se komise sejde od 16.15 hodin v malé zasedací místnosti (Vl.dvůr).
Členové komise obdrží elektronickou poštou pozvánky na schůzky, zápisy z komise a další
rozesílané materiály. Případné omluvy svojí neúčasti na schůzce komise členové zasílají na
adresu:nechojdomova@mu.kutnahora.cz
Vyloučení člena z komise nastává po třech neomluvených absencích.
Členové komise se mohou přihlásit na schůzky v rámci programu Města vzdělávání:
Ve středu dne 28. 1. 2015 od 16.00 hodin na Základní škole Žižkov

V úterý dne 10. 2. 2015 od 16.00 hodin v Rytířském sále

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

4) Reakce rady města :

Zapsal: M. Nechojdomová
Elektronicky ověřil: Mgr. D.Vepřková, PhDr. S.Lisková
Datum: 22. 1. 2015

