KOMISE RADY MĚSTA

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
z jednání komise Rady města Heřmanův Městec č. 6/2019

Komise pro výchovu a vzdělávání,
které se konalo
ve čtvrtek 24. října 2019 v 17:00 hodin
v Multifunkčním centru města Heřmanův Městec.

Přítomni: Mgr. Lenka Šporková (předsedkyně komise), Mgr. Monika Picková, Mgr. Alena
Novotná, Mgr, Hana Dostálová
1. Zahájení jednání
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod. Předsedkyně komise přivítala přítomné
a seznámila je s programem jednání dle pozvánky. Doplnění programu nebylo
požadováno.
2. Aktuální informace ze školských zařízení
Informace o zahájení školního roku na ZŠ podaly Mgr. Hana Dostálová
a Mgr. Monika Picková, která zároveň reflektovala na absolvované školení zaměřené
na přípravnou třídu.
3. Pravidla dotačních programů na rok 2020
Členové komise obdrželi aktuální pravidla k programům ,,Podpora spolkové
a komunitní činnosti" a ,,Podpora volného času dětí a mládeže" společně s pozvánkou
na dnešní jednání. K pravidlům nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky.
4. Rekapitulace dosavadní činnosti komise a plán aktivit na rok 2020
Komise se sešla v roce 2019 šestkrát. V průběhu roku ukončila svoji činnost
Ing. Brychtová. Současné složení, kde jsou převážně učitelé, považuje komise za ideální
stav. Komise si vyhovuje jak po stránce osobní, tak odborné.
K hlavním bodům jednání patřily:


Návrh na rozdělení dotací žadatelům v dotačním programu „Podpora
spolkové a komunitní činnosti“



Návrh na rozdělení dotací žadatelům v dotačním programu „Podpora
volného času dětí a mládeže“
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Realizace oceňování úspěšných žáků v rámci olympiád, soutěží projektů



Návrh a připomínkování pravidel dvou dotačních programů

5. Ukončení jednání
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hod. V případě sjednání hosta se další jednání
uskuteční v měsíci listopad. V ostatních případech bylo další jednání stanoveno
na čtvrtek 9. ledna 2020 od 17:00 hod.

Zapsala: Mgr. Lenka Šporková
V Heřmanově Městci dne 25.10. 2019
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