
3. Jednání poradního sboru pro celoživotní vzdělávání  

 

Schůzka dne 22. 9. 2015  

Přítomni: Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Jan Šedo, Mgr. Karel Herold, 

Alena Prokopová a hosté - dva zástupci pedagogů a jeden zástupce školské rady ze ZŠ 

Komenského 6 

 

Program: 

1. Koncepce na 3. ZŠ, vs. výjimka 

2. Spolek PlyneTo – vyjádření členů  

3. Kritéria zápisů – finální verze 

4. Zhodnocení akce: Vaše město, Vaše práce, Váš život 

5. Tvorba MAP a KAP 

 

V úvodu pracovního jednání informoval PhDr. Zdeněk Kulhánek z důvodu jednacího řádu o 

změně názvu Pracovní skupiny pro celoživotní vzdělávání na Poradní sbor pro školství. 

 

Add 1: 

Koncepce školství se průběžně řeší, řeší se i koncepce Základní školy Komenského 6. 

Zástupci pedagogů navrhli několik variant, co se školou ZŠ Komenského 6 

- marketingová záležitost 

- veřejné propagování školy 

- regulace naplněnosti škol ve Žďáře nad Sázavou 

- koncepčnost dofinancování školy zřizovatelem 

- zhodnocení dosavadních akcí školy 

- nově koncipovat školu, dosud škola pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, nyní 

např.prezentovat školu jako „Školu v pohodě“ 

- nebo se vrátit k původní profilaci školy „Jazyková škola“ 

- připravovat akce v prostorách školy hlavně pro rodiče, aby s dětmi do školy přišli 

- časový horizont, jak dlouho bude zřizovatel v případě výjimky školu dofinancovávat 

(nejistota pedagogů a zaměstnanců školy) 

- srovnat podmínky všech škol, spádové obvody 

- navýšení rozpočtu města na rok 2016 pro případ, že by škola ZŠ Komenského 6 byla i 

po 30. 9. 2015 ve výjimce 

Poradní sbor doporučuje, aby místostarosta Ing. Josef Klement předložil s odborem školství 

RM tyto kroky: 

- návrh kritérií pro přijímání dětí do 1. ročníků základních škol ve městě 

- podpora uvolněných zastupitelů na akcích konané školou 

- mimořádná finanční podpora pro zaměstnance ZŠ Komenského 6 od září do prosince 

roku 2015 již proběhla, je s ní také počítáno v návrhu rozpočtu na rok 2016   

- společné jednání zaměstnanců ZŠ Komenského 6 a vedení města 

- splněným krokem, který již proběhl bylo snížení kapacity ZŠ Švermova z 920 na 880 

žáků, materiál projednalo ZM dne 3. září 2015 

- p. Šedo zašle p. Kulhánkovi návrhy na organizace, které by mohly pomoci s 

marketingem ZŠ Komenského 6 

  

 

Add 2: 

Spolek PlyneTo předložil písemnou žádost č.j. 49286/2015 ze dne 17. 9. 2015, kde si 

dovoluje požádat o písemné stanovisko obce k založení soukromé školy. Stanovisko obce je 



nutno (ze zákona) přiložit k žádosti na Krajský úřad Kraje Vysočina o zápis školy radě města 

vyjádřit se ke zřízení soukromé školy ve Žďáře nad Sázavou. Poradní sbor byl informován o 

výroku rady města o nedoporučení města k založení soukromé školy. Důvodem je jasné 

stanovisko ředitelů všech základní škol a nedostatek žáků na některých školách a hrozba 

výjimky a velké finanční zátěže pro město. Místostarosta Ing. Josef Klement informoval sbor 

o výsledku jednání se spolkem PlyneTo a návrhu možnosti podpořit spolek (finančně či 

materiálně) pokud škola vznikne a o pokračování diskuse se spolky nabízející alternativní 

výuky dětí. 

  

Add 3: 

Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol byla panem místostarostou a odborem 

ŠKS prokonzultovaná v červnu 2015 pro správnost s Mgr. Kolčavovou z Krajského úřadu 

Kraje Vysočina. Na poradě ředitelů PO ZŠ a MŠ dne 25. 8. 2015 byla Kritéria s řediteli 

projednána a dopracována, během měsíce listopadu budou předložena radě města na vědomí. 

 

Add 4: 

Pan místostarosta zhodnotil akci Vaše město, Vaše práce, Váš život, která proběhla ve Žďáře 

nad Sázavou dne 17. 9. 2015. Z informací z jednání se zástupci jednotlivých firem byla 

projevena spokojenost, všechny prohlídky firem byly naplněny dle očekávání.  

 

Add5: 

Schůzka ohledně MAP proběhla dne 10. 9. 2015 na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Další 

schůzka ohledně MAP bude probíhat dne 1. 10. 2015 na Vysočina Education, kde se jednání  

za Poradní sbor pro školství zúčastní Mgr. Šedo a Mgr. Herold. 

 

 

 

 

Zapsala. Alena Prokopová 


