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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 

KOMISE ŠKOLSKÁ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE  

Datum:   8. 6. 2021 

Místo:   zasedací místnost v přízemí radnice  

Přítomni: Mgr. Ivana Hemerková, Mgr. Alena Hálková, Ing. Marek Moudrý,  
Mgr. Zdeňka Pospíšilová, Mgr. Pavlína Radičová, PhDr. Maria Řičánková,  
Bc. Miloš Sklenka, Bc. Jan Zatloukal, Mgr. Bronislava Zbořilová 

Omluveni: Ivana Copková, Ing. Miroslava Nováková, Mgr. Radomír Palát, Mgr. Pavel Polcr,  
Mgr. Zdeňka Roháčková, Ing. Radim Šubert, Ph. D. 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Zápisy dětí do MŠ 
3. Zápisy žáků do 1. tříd ZŠ 
4. Dotace na jednorázové vzdělávací akce 
5. Různé 
6. Diskuse a závěr 

 

1. Zahájení 

Mgr. Ivana Hemerková, předsedkyně Komise školské Rady města Prostějova, přivítala členy komise 
a nechala schválit program jednání. 

2. Zápisy dětí do MŠ 

Předsedkyně komise seznámila přítomné členy s počtem přihlášek na zápis dětí do prostějovských 
mateřských škol. Evidováno je celkem 520 žádostí, z nichž 103 bylo podáno duplicitně. 
K předškolnímu vzdělávání je přihlášeno 417 dětí (z toho 146 dětí dvouletých). K dispozici je 445 
volných míst, takže kapacita je zcela dostatečná.  

3. Zápisy žáků do 1. tříd ZŠ 

Mgr. Hemerková seznámila komisi s počtem žádostí o přijetí do 1. ročníků základních škol. Evidováno 
je celkem 498 žádostí, z nichž 46 bylo podáno duplicitně. Ke vzdělávání bylo přijato 452 žáků.   
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4. Dotace na jednorázové vzdělávací akce 

Předsedkyně komise postupně představila obě doručené žádosti o dotaci na jednorázovou vzdělávací 
akci. Po delší diskusi komise doporučila podpořit obě projednávané žádosti. Doporučení komise 
k jednotlivým projednávaným žádostem je uvedeno v příloze tohoto zápisu.   

5. Různé 

5.1 Setkání učitelů 
V rámci tohoto bodu programu předsedkyně komise představila svůj návrh na organizační zajištění 
připravované akce pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení působících na území města 
Prostějova. Tato akce nazvaná „Setkání učitelů“ se pravděpodobně uskuteční v pátek 10. září 2021 
od 18 hodin v Městském divadle v Prostějově.   

V souvislosti s přípravami této akce budou kontaktováni ředitelé všech prostějovských škol se žádostí 
o odsouhlasení své nominace za loňský rok či zaslání nové nominace. Dále bude znovu osloven 
moderátor, tanečních škola a pěvecký sbor ohledně zajištění kulturního programu.  

5.2 Nanopostřiky 
Mgr. Hálková informovala komisi o existenci nového posudku ohledně údajné zdravotní závadnosti 
nanopostřiku, který byl aplikován v některých budovách škol zřizovaných městem. Vzápětí vyzvala 
komisi, aby k tomuto posudku přijala nové usnesení. 

Bc. Zatloukal na tento návrh reagoval poznámkou, že není možné přijmout usnesení k materiálu, 
se kterým nebyli všichni členové komise prokazatelně seznámeni. 

Bc. Sklenka ujistil komisi, že vedení města, potažmo Rada města Prostějova, se tímto posudkem 
intenzivně zabývá, a příští týden bude tuto záležitost osobně projednávat primátor na MZČR v Praze.  

PhDr. Řičánková se v této souvislosti dotázala na počet dětí, které rodiče kvůli aplikaci nanopostřiku 
odmítli poslat do školy.  

Mgr. Hemerková dodala, že tímto nástřikem jsou ošetřena i zdravotnická zařízení. Závěrem 
konstatovala, že se touto záležitostí bude komise zabývat na svém příštím jednání. 

5.3 Návrhy projektů 
Bc. Sklenka vznesl dotaz na PhDr. Řičánkovou, zda se svými kolegy již přepracovala návrh 
stipendijního programu na podporu studentů. Po negativní odpovědi PhDr. Řičánkové ji označil za 
„nemehlo z TOP 09“. Toto přirovnání zvolil po vzoru PhDr. Řičánkové, která na facebooku použila 
citaci Jana Tleskače: „Prostějov – město, které řídí nemehla z ANO, PéVé, ODS a ČSSD!“ (pozn. oba 
výše uvedení členové komise trvali na tom, aby jejich slovní potyčka byla uvedena do zápisu).  

PhDr. Řičánková rovněž uvedla, že vyjádření na facebooku je zcela něco jiného než vyjádření v rámci 
jednání komise. Dále PhDr. Řičánková vysvětlila, že se k přepracování návrhu nikdy nezavázala, 
a otevřela otázku týkající se projektu na sdílení a předávání zkušeností mezi učiteli, který nebyl komisí 
školskou podpořen. 

Mgr. Hemerková připomněla, že komise nepodpořila návrh projektu na sdílení zkušeností, neboť 
takových platforem již existuje mnoho. 

Bc. Zatloukal dodal, že aktuálně většina škol využívá možnost vzájemného sdílení zkušeností v rámci 
programu Šablony II. Každé školské zařízení si tento doprovodný způsob financování ve školství může 
„ušít na míru“, tedy rozhodnout se, zda je právě vzájemná výměna zkušeností pro něj důležitá a 
vybrat si k realizaci tuto konkrétní šablonu. 

6. Diskuse a závěr 

Předsedkyně Mgr. Ivana Hemerková ukončila jednání komise.   
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Termín dalšího jednání: srpen 2021                                                 
termín a místo jednání bude upřesněno  

 

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 17. 6. 2021                                                                                        
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Žádosti o dotaci na jednorázovou vzdělávací akci v roce 2021 - doporučení Komise školské RMP ze dne 8. 6. 2021

Číslo Název žadatele / příjemce IČO Sídlo/adresa Název akce

Celkové 

náklady 

(Kč)

Požadované 

prostředky 

(Kč)

Obdrželi 

2018 

(Kč)

Obdrželi 

2019 

(Kč)

Obdrželi 

2020 

(Kč)

Doporučení 

komise 

školské (Kč)

Hlasování 
pro/proti/zdržel se

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

796 01 Prostějov
Příměstské tábory Pavlík 217 880 50 000 Nežádal Nežádal 10 000 10 000 8/1/0

2 Mgr. Iva Ficová 71851216
Rejskova 3084/43,    

796 01 Prostějov
Prevence, zdravý životní styl 30 000 30 000 20 000 30 000 Nežádala 30 000 9/0/0

celkem 247 880 80 000 40 000


