
5. Jednání poradního sboru pro celoživotní vzdělávání 

Schůzka dne 13. 1. 2016 

Přítomni: Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Jan Šedo, Mgr. Karel Herold, Mgr. Blanka 
Černá,  Alena  Prokopová 
 

Program:  
1. Aktivity studentských žákovských parlamentů ve vztahu k městu – PhDr. Kulhánek 
2. Výběrové řízení na ředitele/ku základní školy a mateřské školy ve Žďáře nad Sázavou   
3. Monitoring  MŠ (aktuální stav počtu dětí a vývoj počtu narozených dětí 2010-2015 ve 

spádovosti  Žďáru nad Sázavou 
4. Různé 

 

Add 1: 
PhDr. Zdeněk Kulhánek hovořil o aktivitách žákovských parlamentů ve vztahu k městu Žďár nad 
Sázavou – projekt Municipalita III. Jednalo by se o přiblížení reálného fungování zastupitelstva a 
podpoření zapojení studentů do komunální politiky. Pracovalo by tak simulované zastupitelstvo (27 
členný kolektiv sestavený ze studentů středních škol). Probíhala by společná setkávání studentů a 
práce nad projekty. Pan místostarosta navrhnul, že nejdříve bude nutné navštívit město, kde tato 
spolupráce studentů a vedení města již funguje a námět teprve pak zrealizovat.  
 
Add2: 
Paní Prokopová informovala přítomné o připravovaných konkursních řízeních, která budou městem 
Žďár nad Sázavou vyhlášena v průběhu měsíce února. Konkursní řízení budou vyhlášena na pracovní 
místo ředitele/ky Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a na pracovní místo ředitele/ky 
Mateřské školy Žďár nad Sázavou Vančurova, příspěvkovou organizaci.   
 
Add 3:  
Pan místostarosta Ing. Josef Klement informoval přítomné o aktuálním počtu dětí, věkových 
kategoriích dětí v jednotlivých mateřských školách a o vývoji počtu narozených dětí od roku 2010 – 
2015). K 1. 1. 2016 je v mateřské škole zapsáno 711 dětí (kapacita MŠ je v rejstříku škol a školských 
zařízení stanovena na 716 dětí).  
 
Add 4: 
Pan místostarosta informoval poradní sbor o jednání MAP, poslední jednání proběhlo v minulém 
týdnu na Vysočina Education. Paní Půžová, v současné době již pracuje na pozici hlavního manažera  
a v našem ORP máme 100 % souhlas od všech ředitelů mateřských a základních škol.  Žádost o 
projekt byla podána dne 12. 12. 2015 a po formální stránce je v pořádku, o věcné správnosti  
obdržíme rozhodnutí do konce měsíce ledna a podle metodiky MŠMT bude pak vytvořen řídící výbor 
o cca 20 lidech. 
 
 
 Zapsala: Prokopová Alena 


