
4. Jednání poradního sboru pro celoživotní vzdělávání 

Schůzka dne 10. 11. 2015 

Přítomni: Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Jan Šedo, Mgr. Karel Herold, Alena 
Prokopová, Dana Hrstková, host – zástupce Vysočina Education Mgr. Ivo Kuttlwascher 
 

Program:  
1. Nabídka vzdělávání ve vztahu k 3. ZŠ 
2. Kulatý stůl k základnímu školství (situace na 3. ZŠ)  
3. Alternativní škola Na Radosti – Informace o návštěvě zástupců v radě, doplňující materiály 
4. Město vzdělávání ano či ne – spolupráce s Eduin(em) 
5. Rozšíření členů PSCV o zástupce SŠ (pro případné rozšíření témat celoživotního vzdělávání) 
6. Informace z porady ředitelů PO ZŠ a MŠ, spádovost pro zápis do ZŠ 
7. Projekt Municipalita III 
8. Různé 

 

Add 1: 
Pan Mgr. Kuttelwascher, předložil myšlenkovou mapu a hovořil o nabídce vzdělávání pro Základní 
školu Komenského 6. Základní škola Komenského 6 by si zasloužila jinak pojmout ve směru 
k veřejnosti, médiím i k zřizovateli. Účinná by byla intenzivní spolupráce mezi školami, aby vzniklo  
ve městě jedno školství. Zvýraznit spolupráci mezi řediteli, zástupci, učiteli v metodickém řízení.  
Škola umí řešit problémy s inkluzí a tyto zkušenosti je nutno předat i na ostatní školy.  Byla 
předložena nabídka společnosti Vysočina Education na vzdělávací programy. Celkový materiál Mgr. 
Kuttlwascher pošle e-mailem. Přítomní se shodli, že by se nová vize školy propojila s novým vedením.  
 
Add 2: 
Členové se shodli, že myšlenka uspořádat kulatý stůl k problematice základního školství by byla 
přínosná a měla smysl. Je třeba oslovit i zástupce škol v jiných městech. Konání kulatého stolu 
budeme směřovat na polovinu ledna 2016. Organizací bude pověřen odbor ŠKS, PhDr. Kulhánek 
pošle kontakty, pan Šedo vytipuje moderátora akce (Eduin – p. Tahová). 
 
Add 3:  
Rada města vydala kladné stanovisko k založení soukromé školy Na Radosti, která nyní hledá vhodné 
prostory ke vzdělávání. 
 
Add 4: 
Pan místostarosta sdělil, že personální kapacita na tuto novou činnost na odboru školství není. Paní 
Půžová, která nyní pracuje na MAP(ech) by mohla do budoucna zaštítit i tento projekt. Vše se bude 
řešit v začátku roku 2016. Spolupráci jistě využijeme. 
 
Add 5: 
Zájem o členství v PSCV projevila Mgr. Černá z Biskupského gymnázia. Přítomní se shodli na doplnění 
sboru o zástupce středního školství ve Žďáře nad Sázavou. 
 
Add 6: 
Pan místostarosta sdělil členům sboru informace z porady ředitelů PO ZŠ a MŠ. Do MAP za ORP Žďár 
nad Sázavou je zapojeno 100 % škol. V radě města dne 16. 11. 2015 budou projednávány materiály 
týkající se Kritérií pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2016/2017 a dále bude 
projednávána Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2015  o stanovení spádových 
obvodů základních škol. 



 
Add 7: 
PhDr. Kulhánek zaslal členům informace o činnosti stínového parlamentu města na středních školách 
v několika větších městech v ČR. Činnost spočívá v zapojení mladé veřejnosti do dění města  
a vyzkoušet si i rozhodovací pravomoci. Pan Šedo navrhuje propojit toto téma s tvorbou strategie 
města a dále je rozvíjet. Pan PhDr. Kulhánek bude poradní sbor informovat o dalším postupu. 
 
Add8: 
 V různém pan Šedo informoval o postřehu ze setkání u kulatých stolů týkajících se strategie města, 
které proběhlo ve středu 4. listopadu 2015. Z diskuse v sekci pro rodiny vyplynulo, že by byl zájem  
o prodloužení pracovní doby v družinách. 
 
Příští jednání pracovního sboru proběhne mezi 4. – 8.lednem 2016. 
 
 
 Zapsala: Prokopová Alena, Hrstková Dana 


