
6. Jednání poradního sboru pro celoživotní vzdělávání 

Schůzka dne 12. 9. 2016 

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

Program:  
1. Místní akční plány – Ing. Hana Půžová 
2. Projekt iKid (http.//ikid.cz/)   
3. Města vzdělávání  - Mgr. Šedo 
4. Žádost školy na Radosti 
5. Různé 

 
Add1: 
Paní Ing. Půžová informovala přítomné o místních akčních plánech a nastínila časový harmonogram 
již proběhlých akcí. Dne 15. 7. 2016 řídící výbor schválil strategický rámec včetně priorit, dne 3. 8. 
2016 došlo z MŠMT rozhodnutí o poskytnutí dotace, v současné době se pracuje na analytické části 
MAP a dávají se dohromady pracovní skupiny. V polovině měsíce října 2016 proběhne setkání všech 
ředitelů základních škol a koncem měsíce října se uskuteční setkání řídícího výboru, na kterém budou 
projednány záměry za celé ORP. Ing. Půžová pošle členům poradního sboru e-mailem pracovní verzi 
strategického rámce. 
 
Add2: 
Pan místostarosta představil projekt iKid, je o spolupráci týmů základních škol, o inovativním myšlení, 
kreativitě a sdílení zkušeností. Žáci se účastní workshopů s profesionály i exkurzí do zajímavých firem.  
Pan místostarosta v nejbližším termínu obdrží harmonogram na rok 2017 a podmínky pro další ročník 
a bude o tomto projektu informovat ředitele základních škol ve Žďáře nad Sázavou. 
 
Add:3 
K projektu Města vzdělávání hovořil pan Mgr. Šedo.  Spolupráce ostatních měst trvá i nadále a 
jednotlivým městům je nabízena certifikace. Probíhá výměna zkušeností, připravují se a konají 
přednášky.  Město Žďár nad Sázavou není v současné době v tomto projektu aktivní.  Pan 
místostarosta se zúčastní dalšího setkání Měst vzdělávání s městy, která v tomto projektu aktivně 
pracují.  Pan Mgr. Šedo zmapuje pro pana místostarostu, jaký to bude mít pro město Žďár n. Sáz. 
přínos, při jeho opětovném zapojení do projektu.  
 
Add:4 
Pan místostarosta sdělil přítomným informaci o soukromé Škole Na Radosti, která již od 1. 9. 2016 
zahájila svoji činnost v budově Střední školy obchodní a služeb SČMSD  Žďár nad Sázavou a vzdělává 
v současné době 19 žáků. Z města Žďár nad Sázavou se v této škole vzdělává pouze 7 žáků.  
Škola má schválenou kapacitu 36 žáků a zástupkyně školy požádaly o navýšení kapacity na 50 žáků.    
 
Pan PhDr. Kulhánek doporučil žádost Školy Na Radosti o navýšení kapacity školy na 50 žáků předložit 
do rady města dne 19. 9. 2016. 
 
Pan místostarosta hovořil o zdravé konkurenci ve městě a také doporučil navýšení kapacity školy na 
50 žáků. 
 
Pan Mgr. Šedo sdělil k tomuto, že by Školu Na Radosti nelimitoval počtem žáků. 
Pan Mgr. Herold nepodporuje navýšení kapacity soukromé základní školy, hovořil o úbytku dětí ve 
Žďáře nad Sázavou, navýšení kapacity soukromé Školy Na Radosti se může projevit úbytkem žáků na 



základních školách ve Žďáře nad Sázavou. Město jako zřizovatel by mělo zásadně podporovat školy, 
které zřizuje, nikoliv cizí subjekty a to především v době, kdy se některé školy potýkají s nedostatkem 
žáků. 
 
Paní Mgr. Černá uvedla, že je pro navýšení počtu žáků Školy „ Na Radosti“.  Tato škola pomáhá 
k vytvoření zdravé konkurence mezi základními školami ve městě, což může vést ke snaze zkvalitnit 
výuku i na tradičních základních školách. 
 
  
 
Add:5 
Pan místostarosta připomenul konání akce - Festivalu vzdělávání dne 10. 11. 2016, souběžně spojený 
s loňskou akcí „Vaše práce, Vaše město, Váš život“. 
Dále informoval o zápisu dětí do 1. tříd základních škol, které proběhnou v roce 2017 až v pozdějším 
dubnovém termínu, a to 7. a 8. dubna 2017. Do lednového ZM budou předložena Kritéria k přijímání 
žáků do 1. tříd základních škol a problematika týkající se spádových obvodů. 
  
 
 
 Zapsala: Prokopová Alena 


