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. 3/2018
které se uskutečnilo, ve čtvrtek 23. 04. 2018 od 17:00 hodin
v Multifunkčním centru města Heřmanův Městec.
Přítomni: Mgr. Vratislav Dočkal, Mgr. Jitka Kunešová, Mgr. Stanislav Mráz, Ing. Jana Navrátilová,
Mgr. Nina Pilná, Mgr. Marek Výborný
Omluvena: Mgr. Irma Celundová, Jana Plavcová, Pavel Starý

1.

Zahájení jednání
Předseda komise přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání dle pozvánky. Doplnění
programu nebylo požadováno. Zápis z minulého jednání byl předán RM, která ho vzala na
vědomí.

2.

Informace a přehled usnesení RM v oblasti působnosti komise
V usneseních RM v rámci působnosti komise od minulého jednání je uveden bod o převodu
finančních prostředků k pořízení interaktivní tabule SZŠ Heřmanův Městec. Paní ředitelka sdělila,
že tabule bude instalována v příštím týdnu. Další bod týkající se výběrových řízení na ŘŠ
okomentoval pan místostarosta v následujícím bodu.

3.

Informace pana místostarosty
Pan místostarosta krátce informoval o probíhajících výběrových řízeních na místa ředitelů škol.
Na místo ředitele SZŠ byla komisí doporučena Mgr. Eva Dvořáková. Konkurzy na ZŠ a ZUŠ mají
ještě před druhým kolem. U obou škol jsou evidováni tři uchazeči.
K rekonstrukci č.p. 4 bylo sděleno, že se celé stavební řízení velmi vleče. Značnou komplikací je
statický posudek s ohledem na počet dětí ve třídách. Mgr. Mráz opakovaně upozornil na
nevyhovující kapacitu místností. Je otázkou, jaký postup za této situace zvolit dál i s ohledem na
možné finanční náklady. Je pravděpodobné, že toto bude řešit již nové zastupitelstvo po
komunálních volbách.
K investičním akcím ve školách byla zmíněna rekonstrukce chodby a kotelny v MŠ Jiráskova,
oprava fasády SZŠ. Stále nevyřešená je vlhkost v objektu ZUŠ. ZŠ počítá s opravou jedné z věžiček
v průčelí budovy v řádu cca ½ mil. Kč.
K dotazu na umístění pamětní desky K. J. Zákoutského bylo uvedeno, že by měla být odhalena
při městských slavnostech na budově ZŠ. K oslavám 100 let republiky je chystán blíže
nespecifikovaný program včetně výstavy a slavnostního koncertu. Byla zopakována výzva
k zapůjčení předmětů na výstavu.

4.

Harmonogram přípravy ocenění úspěšných žáků škol – 2018
Předseda komis informoval o jednání s panem starostou ve věci přípravy ocenění.
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Komise se shodla na zachování modelu oceňování úspěšných žáků, který naše komise navrhla a
realizovala již v loňském roce. Dle toho komise navrhuje tento postup a harmonogram:
Předseda komise osloví ředitele školských zařízení (vyjma MŠ) s žádostí o zaslání nominací
k ocenění nejlepších žáků za školní rok 2017/2018. Mělo by se jednat o úspěšné účastníky
vědomostních soutěží, řešitele projektů, reprezentanty škol či jiných organizací v rámci
volnočasových aktivit či jinak výjimečné žáky s mimořádnými úspěchy nejen studijními. Jedná se
i o aktivity, kde děti reprezentovaly nadstandardně naše město. Do nominací naopak nebudou
zařazovány aktivity sportovní. Kategorie nebudou předem stanoveny. Osloveny k návrhu
nominací budou i všechny spolky a organizace, které v letošním roce podaly žádost o dotace
v programech města a pracují s dětmi a mládeží. Zvláštní kategorií navrhujeme opět ocenění za
mimořádný čin. Zde by se mělo jednat o čin s osobním nasazením a statečností či dlouhodobý
podíl na charitativní či dobročinné aktivitě. O nominace v této zvláštní kategorii bychom požádali
prostřednictvím Leknínu, webových stránek města, sociálních sítí, Leknín TV apod. širokou
veřejnost. Každý návrh musí obsahovat mimo jiné zdůvodnění nominace.
Došlé návrhy by následně posoudila komise a připravila návrh RM k ocenění těch nejlepších a
nejzasloužilejších.
Harmonogram:


oslovení s žádostí o nominace (ředitelé, organizace, veřejnost) – po souhlasu a
projednání s vedením města



dodání návrhů nominací – do 11. 5. 2018 (následně rozeslání členům komise)



projednání v Komisi pro výchovu a vzdělávání (17. 5. 2018)



předání návrhu RM – 20. 5. 2018



uspořádání slavnostního aktu předání ocenění – v týdnu 19. 6. 2018

Program a scénář slavnostního předávání dojedná předseda komise s vedením města.
Doporučujeme opět zvolit časový termín v 16:00 hod., jako místo doporučujeme Synagogu.
Úkol: Projednat návrh s vedením města a zajistit kroky dle harmonogramu
Kdo: M. Výborný
Termín: Ihned
5.

Diskuse, různé



6.

byl vznesen dotaz k zahájení činnosti školské tady na ZŠ – čeká se na potvrzení ze strany
zřizovatele; pan místostarosta slíbil obratem zajistit
na příštím jednání komise se domluvíme na pozvání nových ředitelů škol na jednání komise
v měsíci září 2018

Předseda komise děkuje za konstruktivní přístup k jednání. Zasedání komise bylo ukončeno
v 17:55 hod. Příští jednání se uskuteční ve čtvrtek 17. 5. 2018 v 17:00 hod. v MFC HM.

Zapsal: Mgr. Marek Výborný, předseda komise
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