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Počet listů: 3 příloh: 1 listů příloh:          
STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 
KOMISE ŠKOLSKÁ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE  
Datum:   3. 3. 2020 
Místo:   zasedací místnost v přízemí radnice 

Přítomni: Mgr. Ivana Hemerková, Mgr. Alena Hálková, Ing. Miroslava Nováková,  
Ing. Marek Moudrý, Mgr. Radomír Palát, Mgr. Pavel Polcr, Mgr. Zdeňka Pospíšilová, 
Mgr. Pavlína Radičová, Mgr. Zdeňka Roháčková, PhDr. Maria Řičánková, Bc. Miloš 
Sklenka, Ing. Radim Šubert, Ph. D., Bc. Jan Zatloukal, Mgr. Bronislava Zbořilová 

Omluveni: Ivana Copková  

Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Případová studie nového strategického plánu 
3. Dotace v oblasti vzdělávání  
4. Přípravy Dne učitelů 2020 
5. Různé 
6. Diskuse a závěr 

 
1. Zahájení 
Mgr. Ivana Hemerková, předsedkyně Komise školské Rady města Prostějova, přivítala přítomné členy 
komise. Následně přivítala hosty: PaedDr. Jana Krchňavého, náměstka primátora pro oblast kultury, 
vzdělávání a sportu; Mgr. Petra Ivánka, vedoucího odboru školství, kultury a sportu a Ing. Václava 
Lužného, vedoucího oddělení rozvoje a investičních záměrů z Odboru rozvoje a investic MMPV.  

Předsedkyně komise nechala odsouhlasit navrhovaný program jednání a předala slovo Ing. Lužnému. 

2. Případová studie nového strategického plánu 

Ing. Václav Lužný podrobně představil Případovou studii nového strategické plánu, která byla 
zpracována odborem rozvoje a investic. Vzhledem ke skutečnosti, že některé klíčové aktivity 
(Podpora lokální ekonomiky a Podpora volnočasových aktivit) tohoto strategického plánu spadají do 
působnosti školské komise, požádal členy komise o jejich postřehy a připomínky zejména k těmto 
dvěma klíčovým oblastem, které mohou případně zaslat i písemně na jeho e-mailovou adresu. 
Dále informoval o záměru oslovit v rámci dotazníkového šetření i 2. stupeň základních škol. Komise 
po prezentaci studie a krátké diskusi odsouhlasila nadpoloviční většinou následující stanovisko: 

Komise školská Rady města Prostějova bere na vědomí Případovou studii nového strategické plánu 
a doporučuje Radě města Prostějova podpořit tuto aktivitu. 
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3. Dotace v oblasti vzdělávání  

Předsedkyně komise seznámila přítomné členy s detaily doručených žádostí o dotaci v oblasti 
vzdělávání. Nejprve byly projednávány tři žádosti o dotaci na jednorázovou vzdělávací akci, a poté 
jedna žádost na podporu činnosti.  

Komise školská Rady města Prostějova po projednání doporučila podpořit pouze dvě žádosti o dotaci 
na jednorázovou vzdělávací akci,  současně nedoporučila schválit jednu žádost na jednorázovou akci 
a jednu žádost na podporu činnosti (viz příloha tohoto zápisu).   

4. Přípravy Dne učitelů 2020 
Slavnostní večer ke Dni učitelů se bude konat v pátek 27. března 2020 od 18 hodin v Městském 
divadle v Prostějově. Koncept slavnostního večera zůstává stejný jako v předchozím roce.  

Vyhlašování bude rozděleno do tří bloků oddělených hudebními, tanečními a sportovními vstupy. 
Ocenění pedagogové obdrží dárkové tašky s logem města. Moderátorem akce bude opět MgA. Aleš 
Procházka.  

Scénář slavnostního večera včetně seznamu hostů, distribuce vstupenek, zasedacího pořádku 
a dalších organizačních záležitostí zajistí předsedkyně školské komise Mgr. Ivana Hemerková 
ve spolupráci  
s Ing. Olgou Jedličkovou, tajemnicí komise.  

Komise se po projednání shodla na kandidátovi na „Cenu za mimořádný přínos v oblasti rozvoje 
prostějovského školství“, kterým je Mgr. Alois Procházka. Předsedkyně komise bude vybraného 
kandidáta osobně kontaktovat, zda přijímá tuto nominaci. Komise dále projednala a odsouhlasila 
konečný počet oceněných pedagogů (tj. 26+1).  

5. Různé 
PaedDr. Jan Krchňavý, náměstek primátora, nejprve poděkoval komisi za aktivní přístup k přípravám 
Dne učitelů. Vzápětí informoval o proběhlém jednání Bezpečnostní rady ORP, jehož záměrem bylo 
předání podrobných instrukcí všem ředitelům škol, jak se mají zachovat, pokud jejich žák bude spadat 
do oblasti zasažené onemocněním Covid-19.  

Dále pan náměstek informoval o projektu na založení soukromé základní školy, který bude 
představen na nejbližším jednání Rady města Prostějova za účelem udělení souhlasu.  

Na závěr svého vstupu PaedDr. Krchňavý informoval o tom, že v rámci prázdninového provozu škol 
nebude brán zřetel na nezaměstnané rodiče. Naopak požadavky všech pracujících rodičů budou 
uspokojeny.  

Bc. Jan Zatloukal, ředitel Sportcentra-DDM Prostějov, informoval komisi o připravovaném projektu 
na podporu mobility dětí. Akce, jejímž záměrem bude motivovat děti, aby se dopravily do školy jiným 
způsobem než autem s rodiči, by měla trvat asi jeden měsíc. Podrobnosti a technické řešení celé akce 
se ještě finalizuje.  

Poté Bc. Zatloukal pozval všechny členy komise na plánované slavnostní otevření Diskgolfového 
hřiště ve středu 15. dubna 2020. 

6. Diskuse a závěr 
Předsedkyně komise Mgr. Ivana Hemerková poděkovala všem přítomným za disciplinovanost 
při projednávání jednotlivých záležitostí a pozvala je na příští jednání komise, které bude spojené 
se slavnostním večerem ke Dni učitelů 2020. 
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Termín dalšího jednání: 27. 3. 2020 v 17:00 hod.                                             
v Městském divadle v Prostějově  

Příloha:  Doporučení komise k žádostem o dotaci v oblasti vzdělávání 

 

 

Zapsala: Ing. Olga Jedličková v. r.    Schválila: Mgr. Ivana Hemerková v. r.  
    tajemnice komise            předsedkyně komise 

Prostějov 9. 3. 2020                                                                                        
                                     



Příloha:  Doporučení komise k žádostem o dotaci v oblasti vzdělávání 
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Žádosti o dotaci na jednorázovou vzdělávací akci v roce 2020 - doporučení Komise školské RMP ze dne 3. 3. 2020

Číslo Název žadatele / příjemce IČO/nar. Sídlo Název akce
Celkové 
náklady 

(Kč)

Požadované 
prostředky 

(Kč)

Obdrželi 
2018 
(Kč)

Obdrželi 
2019 
(Kč)

Doporučení 
komise školské 

(Kč)

1
Klub přátel školy při Střední škole 
designu a módy, Prostějov, z. s.

44160101
Vápenice 2986/1, 
796 01 Prostějov

Podpora činnosti žáků nad rámec výuky 77 500 23 000 8 000 8 000 10 000

2 Patchwork Prostějov, z.s. 05275334
Jana Zrzavého 
3999/7, 796 04 

Prostějov
4. celorepublikový sraz patchworkářek 34 800 30 000 7 000 7 000 7 000

3 Leckie Rebeka ******
Křemenec 25,     
798 52 Konice

4 roky studia (umělecký projekt) 30 000 20 000 Nežádala Nežádala

Neschváleno.             
Akce nebyla podpořena 

dostatečným počtem 
hlasů.

celkem 112 300 53 000 15 000 15 000 17 000

Žádost na podporu činnosti v oblasti vzdělávání  v roce 2020 - doporučení Komise školské RMP ze dne 3. 3. 2020

Číslo Název žadatele / příjemce IČO/nar. Sídlo Název projektu
Celkové 
náklady 

(Kč)

Požadované 
prostředky 

(Kč)

Obdržel 
2018 
(Kč)

Obdržel 
2019 
(Kč)

Doporučení 
komise školské 

(Kč)

1 Mgr. MgA. Bartoš David ******
Trávnická 26, 796 

01 Prostějov
Galerie KEL (při SŠDAM v Prostějově) 50 000 25 000 Nežádal Nežádal

Nedoporučeno.         
Jedná se o prezentaci 

žáků školy přímo v 
prostorách školy, které 
nejsou volně přístupné 

veřejnosti. 

celkem 50 000 25 000


