Zápis z jednání kulturní komise ze dne 02.03.2020
Přítomni: Tomáš Sedláček, Helena Myšková, Jana Svobodová, Lenka Šimo, Leoš
Drahotský, Stanislav Mokrý, Dana Hrstková.
Omluveni:Věra Miklíková, Martin Blažíček, Adam Pažourek
Garant: Ludmila Řezníčková
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání.
Program:
1. Návštěva a informace o činnosti PO ZUŠ F. Drdly Žďár nad Sázavou
2. Různé.
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky.
Usnesení
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 02.03.2020.
Hlasování: Pro: 6 proti: 0, zdržel se: 0.
SCHVÁLENO
Ad 1)
Komise se sešla 2. března 2020 v 17:15 v Základní umělecké škole F. Drdly ve Žďáře nad
Sázavou. Proběhla diskuze s ředitelkou školy Danou Foralovu. Paní ředitelka podala
informace o škole z oblasti výuky žáků, oprav, zakoupení mobiliáře, spolupráce se
zřizovatelem, spolupráce s ostatními kulturními organizacemi a spolky.
Ve škole se vzdělává 750 žáků (180 výtvarný obor, 130 taneční obor, 40 literárně dramatický
obor, 400 hudební obor). Jedná se o třetí největší zařízení v Kraji Vysočina. Škola po dohodě
se zřizovatelem uvažuje o navýšení počty žáků (100 – 150), projekt musí být zrealizován do
2 let , prioritní je najít další vhodný prostor pro výuku. Bude jednáno se zřizovatelem.
Z hudebního oboru je největší zájem o hru na klávesové nástroje, zájem by byl o bicí i
multimédia. Žáci se přijímají na základě talentových průzkumů (19. a 26. 5. 2020).
Z hlediska bezpečnosti žáků a zabezpečení školy byla zřízena funkce vrátného, provoz školy
je od 12.00 do 20.00 hodin.
Spolupráce s městem Žďár nad Sázavou je dobrá, škola reprezentuje město v zahraničí
a vystupuje na kulturních akcích města. Rovněž se škola podílí na spoluorganizaci akcí
jiných kulturních organizací ve městě, např. KoresponDance, akce v knihovně M. J. Sychry i
pořádání akcí vlastních, např. O Žďárského muzikanta, přehlídka krajských oborů ZUŠ –
výtvarných oborů, kurz pro chrámové varhaníky, ZUŠ OPEN, výchovné koncerty.
Škola je zapojena do výzvy MŠMT projektu Šablony II, je na dva roky, škola čerpá 1.400 tis.
Kč na tyto aktivity:
- školní asistent
- učitelé se vzdělávají ve výuce cizích jazyků
- sdílení zkušeností pedagogů z jiných škol
- projektový dům mimo školu (zájezd do Mahenova a Janáčkova divadla)
- komunitně osvětová setkání
- logopedická poradna
V letošním roce o prázdninách plánují stavební úpravy – rekonstrukce elektroinstalace.
Paní ředitelka požádala paní místostarostku o změnu času otvírání obálek na konkurz
ředitele školy 26. 3. 2020 z 14:00 na 13:00. P. místostarostka tuto změnu projedná
s ostatními členy komise.

Předseda Sedláček poděkoval ředitelce Daně Foralové za vyčerpávající informace o
příspěvkové organizaci ZUŠ F. Drdly Žďár nad Sázavou.
Příští jednání komise bude 27. dubna 2020
v zasedací místnosti rady města.

v 17.00 hodin na Městském úřadě

Program:
1. zapojení partnerských měst do kulturních akcí města, přizván předseda komise pro
regionální a mezinárodní spolupráci p. Dokulil.
2. různé

Zapsala: Hrstková
Schválil: Sedláček

