KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ

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

ZÁPIS
z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání č. 5/2018
které se uskutečnilo, v pondělí 24. 09. 2018 od 16:00 hodin
v Multifunkčním centru města Heřmanův Městec.
Přítomni: Mgr. Irma Celundová, Mgr. Jitka Kunešová, Mgr. Stanislav Mráz, Mgr. Nina Pilná, Jana
Plavcová, Mgr. Marek Výborný
Omluveni: Mgr. Vratislav Dočkal, Pavel Starý
Nepřítomni: Ing. Jana Navrátilová
Hosté: Josef Kozel, Otakar Volejník, Mgr. Jana Šindelářová, Mgr. Eva Dvořáková
1.

Zahájení jednání
Předseda komise přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání dle pozvánky. Doplnění
programu nebylo požadováno.

2.

Představení nové ředitelky ZŠ Mgr. Jany Šindelářové (vize, koncepce, diskuse)
Paní ředitelka ve stručnosti představila svoji koncepci a vizi, s kterou se ujala funkce ředitelky ZŠ.
Jako důležitý faktor zmínila znalost kolektivu a své vlastní nadšení a zájem, s kterým se ujala vedení
školy. Jako jeden z důležitých úkolů vidí postupnou generační obměnu pedagogického sboru. Dále
zmínila zavádění inovativních programů do výuky a spolupráci s dalšími mimoškolními subjekty.
V rámci výuky cizích jazyků začíná škola spolupracovat s rodilými mluvčími. Aktuálně jsme se také
dotkli připravované rekonstrukce č.p. 4 a problému s tím spojených. U posledních jednání
s projektantem již byla paní ředitelka osobně přítomna.

3.

Představení nové ředitelky SZŠ Mgr. Evy Dvořáčkové (vize, koncepce, diskuse)
Nová paní ředitelka zmínila aktuální stav SZŠ. Při kapacitě 68 žáků má škola aktuálně 19 žáků, což
je zásadním způsobem ovlivněno politikou inkluze ze strany MŠMT a vlády. Za svůj hlavní úkol vidí
paní ředitelka zachování samostatnosti školy a zvýšení počtu žáků, což je odvislé od úprav pojetí
inkluze v českém školství. Škola i přes veškeré problémy pořádá pravidelné výstavy, využívá
technické dílny. Aktuálně otevřela kroužek jako přípravku na vstup do 1. třídy ZŠ. Připravuje
úpravy sborovny a také zastřešení venkovní pergoly pro využití žáky o přestávkách. V rámci
diskuse zazněl apel na spolupráci mezi školami a to včetně MŠ ve městě.

4.

Aktuální informace ze škol a školských zařízení
Školní rok začal bez výraznějších problémů. Přetrvávají problémy s kapacitou MŠ (viz bod 4). V MŠ
Jiráskova musela být odloženo na rok 2019 rekonstrukce spojovacího krčku z důvodu výrazného
navýšení ceny oproti stávajícímu rozpočtu.
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5.

Informace a přehled usnesení RM v oblasti působnosti komise; aktuální informace ze škol a
školských zařízení
Byly diskutovány problémy s nedostatečnou kapacitou MŠ. Pan starosta s panem místostarostou
připomněli přetrvávající nezájem spádových obcí, jejichž děti do našich školek dojíždějí, zapojit se
více do zajištění provozních prostředků. To s sebou nese zvýšenou náročnost na rozpočet města.
V zásadě všem tříletým dětem s trvalým pobytem v Heřmanově Městci bylo vyhověno a byly
přijaty. V této souvislosti se otevřelo i téma možného zřízení dětské skupiny. Dle informací pana
starosty by mělo jít o soukromý projekt, kde město zatím funguje pouze jako
zprostředkovatel/mediátor. Iniciátorkou je paní Vyskočilová, která vlastní dům u Bažantnice.
Uskutečnila se schůzka s obdobnou organizací v Chrudimi, která by mohla poskytnout i lecenci pro
provoz. Jako zásadní se jeví výše poplatku za dítě, při čemž zájem je spíše o dohlídávací služby
apod. Městu se na výzvu ozvalo asi 7 zájemců.
Zásadním bodem bylo opakované řešení rekonstrukce č.p. 4, kdy vzhledem k dalším
nepředpokládaným skutečnostem došlo k prodloužení projekčních prací a také výraznému
navýšení rozpočtu. Vše by mělo být hotovo do konce roku 2018.
Samostatným bodem směrem ke spolkové činnosti byla informace o dokončovaných pracích
v 2NP Multifunkčního centra, které by mělo být dokončeno do konce měsíce října a připraveno
pro činnost spolků.

6.

7.

Diskuse, různé
•

Předseda komise poděkoval všem za aktivní a konstruktivní přístup k jednání komise. Shrnul,
že komise se za volební období sešla celkem na 22 jednáních, jako jednu z hlavních činností
viděla v přípravě oceňování úspěšných žáků, které se uskutečnilo v posledních třech letech.
Taktéž komise každoročně připravovala podklady pro Radu města k rozdělení dotací
v programech Podpora volného času dětí a mládeže a Spolková činnost. K 1. 1. 2016
rezignovala předsedkyně Mgr. Marta Pleskotová a vedení komise převzal Mgr. Marek Výborný.

•

Členům komise poděkoval za práci také pan starosta a pan místostarosta.

•

Toto bylo poslední jednání komise. Nová se sejde na základě případného rozhodnutí nové Rady
města po komunálních volbách.

Předseda komise děkuje za konstruktivní přístup k jednání. Zasedání komise bylo ukončeno
v 17:15 hod.

Zapsal: Mgr. Marek Výborný, předseda komise
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