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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 

KOMISE ŠKOLSKÁ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE  

Datum:   25. 8. 2021 

Místo:   zasedací místnost v přízemí radnice  

Přítomni: Mgr. Ivana Hemerková, Ivana Copková, 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, Bc. Jan Zatloukal  

Omluveni: Ing. Miroslava Nováková, Ing. Radim Šubert, Ph. D.; Mgr. Bronislava Zbořilová 

Hosté: PaedDr. Jan Krchňavý 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Setkání učitelů 
3. Zápisy z jednání komise 
4. Náplň jednání komise 
5. Různé 
6. Diskuse a závěr 

1. Zahájení 

Předsedkyně komise školské přivítala přítomné a nechala schválit program jednání. 

2. Setkání učitelů 

Předsedkyně komise potvrdila termín konání akce „Setkání učitelů“ v pátek 10. září 2021 od 18 hodin 
v Městském divadle v Prostějově. Následně oficiálně pozvala všechny členy komise, seznámila je 
s  programem a požádala o výpomoc při organizačním zajištění akce.  

3. Zápisy z jednání komise  

Předsedkyně přednesla komisi svůj návrh na novou formu zápisů z jednání, které budou pouze 
heslovité (podrobně se rozvede jen případné doporučení radě). Tento návrh byl jednohlasně přijat. 

4. Náplň jednání komise 

Mgr. Hemerková představila komisi plán příštích jednání komise, jehož záměrem je postupně 
navštívit prostějovské základní a mateřské školy, případně další školská zařízení. Kde by si komise 
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měla možnost prohlédnout si nejen hlavní prostory školy, ale i zázemí a vybavení tříd. Tento návrh 
byl komisí jednohlasně přijat. 

5. Různé 

Předsedkyně seznámila komisi se žádostí o dotaci na akci „Prostějovská přednášková noc“ a navrhla 
podpořit tuto akci v plné výši. Její návrh byl komisí jednohlasně přijat. 

PaedDr. Krchňavý informoval členy komise o výsledku šetření ohledně aplikace nanopostřiků 
ve školách. Mgr. Hálková vzápětí vysvětlila pojem „předběžná opatrnost“ a nabídla zaslat podrobné 
vysvětlení všem, kdo bude mít zájem.  
PhDr. Řičánková podotkla, že by o výsledku šetření bylo vhodné informovat veřejnost. 

Dále Mgr. Hálková požádala o vysvětlení zprávy z tisku, že ředitelům škol byly vyplaceny odměny 
za ZHV. Mgr. Hemerková jí přiblížila princip odměňování ředitelů škol zřizovaných městem a vysvětlila 
pojem ZHV (zlepšený hospodářský výsledek). 

Následně Mgr. Hemerková informovala komisi o problematice bezlepkového stravování dětí. 
PaedDr. Krchňavý doplnil své osobní zkušenosti a dodal, že v prostějovských školách je celkem 15 dětí 
s nějakou formou potravinové intolerance.  

Předsedkyně komise poté seznámila komisi s návrhem na poskytnutí finančního příspěvku základním 
školám zřizovaných městem na nákup pomůcek pro šesté ročníky ZŠ. Byla by to obdoba příspěvku 
pro prvňáčky. Níže uvedené doporučení bylo po důkladné diskusi schváleno nadpoloviční většinou 
členů komise. Výsledek hlasování 8-0-4 (pro-proti-zdržel se).  

Komise školská doporučuje Radě města Prostějova zvážit možnost navýšení finančních prostředků 
pro jednotlivé základní školy zřizované městem na nákup pracovních pomůcek pro žáky 6. tříd. 

Dále Mgr. Hemerková přednesla návrh na navýšení hodinové mzdy vedoucím kroužků na základních 
školách. Po kratší diskusi komise schválila níže uvedené doporučení. Výsledek hlasování 11-0-1 (pro-
proti-zdržel se).  

Komise školská doporučuje Radě města Prostějova navýšit hodinovou mzdu za vedení kroužků 
na základních školách zřizovaných městem až do výše 250 Kč/hodinu. 

Bc. Zatloukal v této souvislosti informoval o zamýšlené spolupráci Sportcentra – DDM  s mateřskými 
školami. Účelem této spolupráce by bylo umožnit dětem z prostějovských MŠ pravidelné sportování 
v jejich prostorách minimálně 1krát za 14 dní.  
Mgr. Radičová dodala, že obdobný projekt již funguje v Kroměříži, kdy 1krát měsíčně pozvou děti 
z MŠ ke společnému cvičení s možností vyzkoušet si vybraný sport.  

PaedDr. Krchňavý připomněl, že město poskytlo základním školám finance navíc na pořízení 
potřebného IT vybavení pro zajištění distanční výuky. Obdobně bude financovat nákup IT vybavení 
do MŠ zejména pro předškoláky. 

6. Diskuse a závěr 

Předsedkyně Mgr. Ivana Hemerková poděkovala za účast a ukončila jednání komise.   

Termín dalšího jednání: 21. září 2021 od 15.00 hodin                                     
 Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov 

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

Prostějov 9. 9. 2021                                                                                        


