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Počet listů: 2 příloh: 1 listů příloh:          
STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 
KOMISE ŠKOLSKÁ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE  
Datum:    9. 6. 2020 
Místo:   zasedací místnost v přízemí radnice 

Přítomni: Mgr. Ivana Hemerková, Mgr. Alena Hálková, 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. 

Omluveni: Ivana Copková, Ing. Miroslava Nováková, Bc. Jan Zatloukal, Mgr. Bronislava Zbořilová 

Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Dotace v oblasti vzdělávání  
3. Různé 
4. Diskuse a závěr 

 
1. Zahájení 
Mgr. Ivana Hemerková, předsedkyně Komise školské Rady města Prostějova, přivítala přítomné členy 
komise. Následně přivítala PaedDr. Jana Krchňavého, náměstka primátora pro oblast kultury, 
vzdělávání a sportu a Mgr. Petra Ivánka, vedoucího odboru školství, kultury.  

Vzápětí nechala odsouhlasit navrhovaný program jednání komise a skutečnost, že toto jednání bude 
probíhat bez roušek. Oba body byly jednohlasně schváleny. 

2. 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, poté 
jedna žádost o stipendium a následně ještě jedna odložená žádost na podporu činnosti, u které se 
čekalo na zveřejnění účetní závěrky za rok 2018.  

Komise školská Rady města Prostějova po projednání jednohlasně nedoporučila podpořit dvě žádosti 
o dotaci na příměstské tábory, neboť se jedná o komerční činnost. Další žádost na jednorázovou akci 
nebyla podpořena dostatečným počtem hlasů. Odložená žádost na podporu činnosti byla schválena 
nadpoloviční většinou. Po rozsáhlé diskusi ohledně nastavení kritérií k posuzování individuálních 
žádostí o stipendium komise tuto žádost nedoporučila podpořit. Doporučení komise k jednotlivým 
projednávaným žádostem je uvedeno v příloze tohoto zápisu.   

V souvislosti s projednáváním žádostí o dotaci na jednorázové akce komise školská doporučuje 
Radě města Prostějova ukončit sběr žádostí v příštím roce k 31. květnu 2021. 
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3. Různé 
V rámci tohoto bodu programu pokračovala diskuse k nastavení kritérií pro posuzování žádostí 
o stipendium, kdy PhDr. Řičánková vysvětlila, že hlavním záměrem požadavku na vytvoření 
stipendijního programu je udržení vysokoškoláků ve městě, finančně je podpořit a ve spolupráci 
s firmami jim nabídnout zajímavou práci.    

PaedDr. Krchňavý prezentoval závěry Analýzy možností a efektivity stipendijních programů, která 
byla vypracována na základě požadavku předloženého Zastupitelstvu města Prostějova hnutím Na 
rovinu! (prostřednictvím Mgr. Martina Hájka, Ph.Dr.). Členové komise obdrželi tyto materiály včetně 
všech příloh k prostudování před jednáním komise. 

Mgr. Ivánek doplnil, že primární roli ve financování vzdělávání hraje stát, který rozděluje peníze 
ze státního rozpočtu. Města by v této záležitosti neměla suplovat roli státu. 

Mrg. Roháčková dodala, že město má podporovat v první řadě školy a ne studenty. 

Mgr. Hemerková sdílela své zkušenosti se spoluprací studentů a firem, kdy studenti mnoha středních 
škol mají možnost absolvovat během studia zahraniční stáž ve svém oboru, ale tato nabídka není 
využívána v plné míře. 

4. Diskuse a závěr 
Předsedkyně komise navrhla definitivně přesunout plánovanou akci ke Dni učitelů 2020 na příští rok 
s tím, že doporučí ředitelům škol, aby své nominace rovněž přesunuli na následující rok. Tento návrh 
byl komisí kvitován. 

Náměstek Krchňavý informoval o fungování škol zřizovaných městem během vyhlášeného nouzového 
stavu na celém území České republiky. Od 12. března byly v rámci mimořádných opatření Vlády ČR 
uzavřeny všechny základní školy. Mateřské školy byly na základě nízké návštěvnosti uzavřeny 
rozhodnutím zřizovatele od 18. března. Ředitelé škol se museli vypořádat nejen se zajištěním výuky 
na dálku, ale také se zápisy do prvních tříd, které probíhaly bez přítomnosti dětí. Všechny školy tuto 
neobvyklou situaci zvládly dobře. Nicméně dopad těchto opatření má negativní vliv nejen na úroveň 
znalostí žáků, ale i na hospodaření škol. Ředitelé byli vyzváni k vyčíslení ztrát kvůli omezenému 
provozu.  Školní jídelny vracely některé potraviny dodavatelům, jiné rozprodávaly, část musela být 
kvůli datu expirace odepsána. Ředitelé byli po celou dobu v úzkém kontaktu se zřizovatelem, který 
jim před znovuotevřením škol zajistil desinfekci, roušky, respirátory a teploměry. 

Mgr. Hemerková tyto informace doplnila o své zkušenosti s fungováním středních škol v době 
platnosti mimořádných opatření k zamezení rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS-CoV-2. Závěrem poděkovala všem přítomným členům komise za jejich účast na 
jednání.   

Termín dalšího jednání: 15. 9. 2020 ve 14:30 hod.                                             
v zasedací místnosti v přízemí radnice  

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 15. 6. 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 9. 6. 2020

Číslo Název žadatele / příjemce IČO Sídlo/adresa Název akce
Celkové 
náklady 

(Kč)

Požadované 
prostředky 

(Kč)

Obdrželi 
2018 
(Kč)

Obdrželi 
2019 
(Kč)

Doporučení 
komise 

školské (Kč)

1 ZuM je radost, z. s. 7313594
Za Branou 323, 798 
41 Kostelec na Hané

Sportovní příměstský tábor 
pro děti 20.-24.7.2020

97 000 10 000 Nežádal Nežádal Nedoporučeno

2 Modrý globus, z. s. 8100772
Plumlovská 837/43, 

796 01 Prostějov
Příměstské tábory Pavlík 207 040 50 000 Nežádal Nežádal Nedoporučeno

3
Junák - český skaut, středisko Járy Kaštila 
Prostějov, z. s.

65762959
Sokolská 2307/30,   
796 01 Prostějov

Tábor Baldovec 2020 175 000 42 000 18 000 30 000

Neschváleno.         
Akce nebyla 
podpořena 

dostatečným 
počtem hlasů.

celkem
479 040 102 000

Žádost na podporu činnosti v oblasti vzdělávání v roce 2020 - doporučení Komise školské RMP ze dne 9. 6. 2020

Číslo Název žadatele / příjemce IČO Sídlo/adresa Název projektu
Celkové 
náklady 

(Kč)

Požadované 
prostředky 

(Kč)

Obdržel 
2018 
(Kč)

Obdržel 
2019 
(Kč)

Doporučení 
komise 

školské (Kč)

1 Hasičský sportovní klub ODL Prostějov z. s. 6894071
Domamyslická 
26/108, 796 04 

Prostějov

Okresní dětská liga v 
požárním útoku

112 000 60 000 Nežádal 25 000 30 000

Žádosti o dotaci na jednorázovou vzdělávací akci v roce 2020 - stipendium - doporučení Komise školské RMP ze dne 9. 6. 2020

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

(Kč)

Požadované 
prostředky 

(Kč)

Obdržela 
2018 
(Kč)

Obdržela 
2019 
(Kč)

Doporučení 
komise 

školské (Kč)

1 Olšanská Eva *********
Plumlovská 144, 796 

04 Prostějov
Harvard Summer School 164 221 156 866 Nežádala Nežádala Nedoporučeno


