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Počet listů: 3 příloh: 1 listů příloh:          

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 

KOMISE ŠKOLSKÁ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE  

Datum:    15. 9. 2020  

Místo:   zasedací místnost v přízemí radnice 

Přítomni: Mgr. Ivana Hemerková, Mgr. Alena Hálková, Ing. Miroslava Nováková, 
Mgr. Radomír Palát, Mgr. Zdeňka Pospíšilová, Mgr. Pavlína Radičová, 
Mgr. Zdeňka Roháčková, PhDr. Maria Řičánková, Bc. Miloš Sklenka,  
Mgr. Bronislava Zbořilová 

Omluveni: Ivana Copková, Ing. Marek Moudrý, Mgr. Pavel Polcr, Ing. Radim Šubert, Ph. D.,  
Bc. Jan Zatloukal,  

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Dotace na jednorázové akce 
3. Informace k naplněnosti škol 
4. Termíny jednání KŠ na rok 2021  
5. Různé 
6. Diskuse a závěr 

 
1. Zahájení 
Mgr. Ivana Hemerková, předsedkyně Komise školské Rady města Prostějova, přivítala přítomné členy 
komise a PaedDr. Jana Krchňavého, náměstka primátora pro oblast kultury, vzdělávání a sportu 
na jednání komise v novém školním roce.  

Vzápětí nechala odsouhlasit navrhovaný program jednání komise, který byl schválen. 

2. Dotace na jednorázové akce  

Paní předsedkyně komise seznámila členy komise s detaily obou doručených žádostí o dotaci v oblasti 
na jednorázovou akci a upozornila na skutečnost, že oba žadatelé získali dotaci i v minulém roce. 

Komise školská Rady města Prostějova po projednání a řádné diskusi doporučila podpořit tyto dvě 
žádosti o dotaci, kdy pro doporučenou výši dotace hlasovala nadpoloviční většina členů (viz příloha 
tohoto zápisu). Toto doporučení bude předloženo k projednání na nejbližší schůzi Rady města 
Prostějova. 
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3. Informace k naplněnosti škol 
Náměstek Krchňavý informoval o naplněnosti škol. Do prvních tříd bylo vzhledem k mimořádným 
opatřením vlády zapsáno celkem 454 dětí tzv. na dálku. V září jich skutečně nastoupilo 441.  
Pan náměstek dále zmínil nový systém financování škol, díky kterému je možnost dělit třídy pro 
výuku některých předmětů.  

Dále pan náměstek upozornil na skutečnost, že od tohoto školního roku došlo k přesunu tříd 
s rozšířenou nabídkou placených kroužků angličtiny, matematiky, logiky, programování a 
osobnostního rozvoje zajišťovaným občanským sdružením Třída Prostějov, o. s. (pod vedením Ing. 
Tomáše Blumensteina, místopředsedy Mensy ČR). Tyto „speciální třídy“, které byly od svého vzniku 
na ZŠ a MŠ Jana Železného, jsou od nového školního roku na ZŠ Dr. Horáka. V této škole byla také 
otevřena  
„1. hokejová třída“ pro 14 mladých hokejistů. 

Následně náměstek Krchňavý zhodnotil uplynulý školní rok konstatováním, že všechny školy nastalou 
mimořádnou situaci zvládly dobře. Přepokládá se, že největší problém s doháněním zmeškaného 
učiva se projeví u loňských prvňáčků. Právě dnes dopoledne proběhlo jednání s řediteli 
prostějovských základních škol, kde jim město, jako jejich zřizovatel, nabídlo pomoc se zajištěním 
hygienických potřeb, desinfekce a roušek. Nejdůležitějším bodem tohoto jednání však bylo sdílení 
dobré praxe. Ředitelé sice mají k dispozici manuál z MŠMT, přesto musí některé situace řešit 
operativně sami. Jedná se například o vypracování harmonogramu vstupu do jídelny pro jednotlivé 
třídy. V některých školách se navíc stravují i cizí strávníci, což danou situaci ještě více komplikuje. 
V takových případech, které zmíněný manuál neřeší, je pak rozhodnutí čistě na řediteli dané školy, 
který se díky tomu pohybuje na velmi tenkém ledě.   

Mgr. Hálková v této souvislosti vznesla na pana náměstka dotaz, zda má město možnost zapůjčit 
laptopy nebo osobní počítače rodinám s více dětmi, aby se mohly účastnit online výuky. 
V konkrétním případě, který uvedla, se jednalo o rodinu se 4 dětmi, kde mají pouze jeden počítač, na 
němž v rámci homeoffice pracovala maminka, která zůstala s dětmi doma. Mgr. Hemerková k tomuto 
dodala, že takové problémy se vyskytovaly i v rodině se dvěma různě starými dětmi. Pan náměstek 
s politováním konstatoval, že takovou možnost podpory distančního vzdělávání dětí město nenabízí. 

Mgr. Hálková k problematice vzdělávání na dálku uvedla některé příklady z praxe, kdy tato forma 
velmi dobře fungovala. Závěrem konstatovala, že je dobré děti navyknout na samostatnou práci u 
počítače. 

PhDr. Řičánková zmínila výsledky průzkumu ve školách, který byl diskutován v nedělní televizní 
debatě. Přítomní zástupci škol, kteří tento průzkum absolvovali, sdíleli názor, že průzkum nebyl dobře 
nastaven. 

4. Termíny jednání KŠ na rok 2021 

V rámci tohoto bodu programu se komise shodla na tom, že v příštím roce zůstane jednacím dnem 
úterý, ale začátek jednání se s ohledem na časové možnosti některých členů posune na 15. hodinu. 
Konkrétní termíny jednání zatím nebyly stanoveny, neboť nemáme k dispozici Plán jednání orgánů 
města na rok 2021. Z praktických důvodů není vhodné, aby termín jednání naší komise kolidoval 
s termínem schůze rady města, případně zasedání zastupitelstva. 

5. Různé 
V rámci tohoto bodu programu se rozvinula diskuse k nastavení kritérií pro posuzování žádostí 
o stipendium. PhDr. Řičánková připomněla situaci, kdy byla na předchozím jednání komise 
projednávána první žádost o stipendium, a komise se po dlouhé diskusi rozhodla tuto žádost 
nepodpořit. Dále paní Řičánková dala najevo svou nespokojenost s Analýzou možností a efektivity 
stipendijních programů, která byla vypracována odborem školství, a byla prezentována na 
předchozím jednání školské komise.  
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PaedDr. Krchňavý vysvětlil, že zmíněná analýza odpověděla na mnoho otázek. Výsledkem je, že návrh 
podpory Mgr. Martina Hájka, Ph.Dr., jak byl předložen zastupitelstvu města, není  vhodné realizovat 
s ohledem na relativně vysoké náklady, malou efektivnost a problematický způsob vymáhání dotace 
při nedodržení podmínek smlouvy.  

Bc. Sklenka v této souvislosti vyzval PhDr. Řičánkovou, aby se svým týmem dopracovala návrh 
podpory studentů včetně stanovení posuzovacích kritérií.  

Mgr. Hemerková upozornila na možnost podpory studentů formou individuální žádosti o dotaci 
a dodala, že školská komise, která je složena z odborníků na školství a vzdělávání, je schopna 
adekvátně posoudit případné individuální žádosti. 

PhDr. Řičánková namítla, že o této možnosti veřejnost neví. Náměstek Krchňavý odpověděl, že tato 
informace byla již zveřejněna v Radničních listech a do říjnového čísla je připraven další článek 
o možnostech podpory studentů. 

6. Diskuse a závěr 
Předsedkyně komise zopakovala svůj záměr doporučit ředitelům škol, aby své nominace na ocenění 
svých pedagogů přesunuli na následující rok. Tento návrh byl komisí kvitován. 

Závěrem poděkovala všem přítomným členům komise za sdílení jejich zkušeností a aktivní přístup 
k projednávaným záležitostem.   

 

Termín dalšího jednání: 10. 11. 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 22. 9. 2020                              



Příloha:  Doporučení komise k žádostem o dotaci v oblasti vzdělávání 
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Číslo Název žadatele / příjemce IČO/nar. Sídlo/adresa Název akce

Celkové 

náklady 

(Kč)

Požadované 

prostředky 

(Kč)

Obdrželi 

2018 (Kč)

Obdrželi 

2019 

(Kč)

Doporučení  

KOMISE (Kč)

1 Holyst Radim 1979
Žitná 556/13d, 

79604 Prostějov
Čechovická halloweenská stezka 2020 33 000 20 000 Nežádal 10 000 10 000

2 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čechovice 62859919
Čechovická 

555/51a, 79604 

Prostějov

Sportovní den s hasiči 27 600 15 000 7 000 10 000 15 000

celkem
60 600 35 000 25 000

Žádosti na jednorázovou vzdělávací akci - 2020


