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O stručnou odpověď jsme požádali 
místostarostu města Prostějova Mgr. 
Aloise Mačáka, který mimo jiné me-
todicky řídí odbor sociálních věcí.

Rada města Prostějova pro-
jednala na svém zasedání dne 
4. 2. 2008 materiál o průběhu 
komunitního plánování soci-
álních služeb ve městě Pros-
tějově a schválila složení řídící 
skupiny (viz usnesení Rady 
města Prostějova na str. 4).

Na pracovním setkání 
v prosinci minulého roku 
s poskytovateli a uživateli 
sociálních služeb bylo po vzájemné 
diskusi vytvořeno pět pracovních sku-
pin (senioři, osoby se zdravotním po-
stižením, národnostní menšiny, osoby 
ohrožené sociálním vyloučením, rodi-
na, děti a mládež). V současné době již 
probíhají setkání jednotlivých pracov-
ních skupin a oslovování dalších osob 
z řad poskytovatelů a uživatelů sociál-
ních služeb do procesu komunitního 
plánování sociálních služeb. 

Posláním komunitního plánování 
je zajišťování dostupnosti sociálních 
služeb. Komunitní plánování předsta-
vuje plánování rozvoje určité oblasti 
veřejného života, které probíhá za ak-
tivní spolupráce obyvatel města a regi-
onu. Jedná se o formu práce v sociální 
oblasti, která povede ke zkvalitnění 

a doplnění sociálních služeb ve městě 
a v regionu. 

Tato práce je založena na principu 
demokratického dialogu se všemi 
účastníky komunitního plánování, 

tedy mezi zadavatelem (např. 
město, kraj), poskytovateli (ti, 

kteří službu nabízejí) a uživateli (lidé 
v nepříznivé sociální situaci, kterým 
jsou služby určeny). Komunitní plán 
není sám o sobě samospasitelný, ale 
v dnešní době je to bezesporu doku-
ment, bez kterého se již města nebo 
kraje neobejdou, a to nejen z důvodu 
možnosti získání významných fi nanč-
ních prostředků např. z Evropské 
unie. 

Další pravidelně aktualizované in-
formace k problematice komunitního 
plánování sociálních služeb naleznete 
také na webových stránkách města 
(www.mestopv.cz). Budeme velmi rádi 
za vaše náměty, návrhy a připomínky, 
které nám zašlete ke komunitnímu 
plánování sociálních služeb v našem 
městě.

Komunitní plánování 
sociálních služeb v Prostějově

Ptáte se na

Univerzita Tomáše Bati ze Zlína ote-
vře od září letošního roku v Prostějově 
detašované pracoviště Fakulty techno-
logické, obor Logistika a management 
v programu Ekonomika a manage-
ment. Půjde o prezenční, bakalářské 
studium. Potřebám fakulty budou 
sloužit prostory někdejší základní školy 
na Husově náměstí.

„Nedávno jsme v aule Gymnázia 
Jiřího Wolkera uspořádali pro studenty 
prostějovských středních škol besedu 
s vedením fakulty, na níž zástupci uni-
verzity do detailu představili celý obor 
a naznačili i profi l a uplatnění absol-
ventů. Mohu říct, že akce se u studentů 
setkala s poměrně solidním ohlasem,“ 
potvrdil ředitel GJW ing. Michal Šmucr. 

Studenti se mimo jiné zajímali 
o podmínky přijímacího řízení a ter-
mín a místo podání přihlášek. Přihláš-
ky pro studium v Prostějově se podávají 
do 29. února 2008 na adresu: Fakulta 
technologická, Regionální vzdělávací 
centrum, studijní oddělení, Studentské 
náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiš-
tě. Podmínkou přijetí je úspěšné slo-
žení přijímací zkoušky z matematiky. 
Příkladový test z matematiky, stejně 
jako veškeré další podrobnosti o studiu 
a přijímacím řízení, naleznou zájemci 
na webových stránkách Univerzity To-
máše Bati: http://web.utb.cz/.

Jak a do kdy se přihlásit ke studiu na 
prostějovské pobočce Univerzity Tomáše Bati

Beseda studentů s  vedením Univerzity Tomáše Bati proběhla na půdě 
Gymnázia Jiřího Wolkera. Zúčastnil se jí i ředitel GJW Michal Šmucr 
a poslanec Parlamentu ČR Radim Fiala.  Foto: archiv 

Posláním komunitního 
plánování je zajišťování do-
stupnosti sociálních služeb.

 Mgr. Alois Mačák,
 místostarosta Prostějova

Vyhodnocení zápisů do prvních tříd prostějovských základních škol

Základní škola K zápisu Odklad/ 
speciální třída Nástup Tříd

ZŠ a MŠ Melantrichova 50 7 43 2
ZŠ a MŠ Jana Železného, Sídliště Svobody 78 12 67 3
ZŠ a MŠ Palackého 25 2 28 1
ZŠ a MŠ Palackého – pobočka Čechovice 43 5 30 1
ZŠ a MŠ Rejskova 42 8/6 27 1 + 1spec.
ZŠ E. Valenty 60 5 55 2
ZŠ Dr. Horáka 83 17 66 3
ZŠ a MŠ Kollárova 31 7 26 1
Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova 82 9 71 3
ZŠ Majakovského 32 5 27 1
Celkem 526 77 + 6 440 + 3  x 18 + 1 spec.

Vysvětlivky:
1) x  - 3 děti zatím nezařazeny (tyto děti budou zařazeny do jiné školy,  než do které přišly k zápisu).
2) Počet dětí ve sloupečku nástup  nemusí být nutně výsledkem počtu dětí zapsaných po odečtu dětí s odkladem školní 

docházky. Např. v Čechovicích přišlo k zápisu 43 dětí, do první třídy zde však nastoupí pouze 30 dětí (což je maximální limit 
na jednu třídu), zbývající děti nastoupí jinam.

Celkem 526 dětí přišlo v pátek 25. 
ledna v Prostějově  k zápisům do prv-
ních tříd. „Vedle předškoláků, kteří 
mají své trvalé bydliště v Prostějově, 
k nim dorazila  také celá 
sedmdesátka budoucích prv-
ňáčků z  okolních obcí.  Počty 
zapsaných dětí tak předčily 
naše původní předpoklady, 
což znamená, že nedojde 
k poklesu počtu prvních tříd. 
Naopak, ve školním roce 
2008/2009 jich bude dokonce 
více než teď, konkrétně 18 plus 
jedna speciální,“ uvedl místostarosta 
Pavel Drmola. 

„V některých případech se ředitelé 

rozhodli upřednostnit pedagogické 
hledisko před limity a namísto dvou 
prvních tříd s více než třicítkou žáčků 
raději otevřou tři první třídy s počtem 

dětí kolem třiadvaceti,“ dopl-
nil Drmola.

Ne všechny zapsané děti však budou 
navštěvovat  školu či pobočku školy, 
kterou jim rodiče vybrali. Například 

do školy v Čechovicích, která patří 
pod  ZŠ a MŠ Palackého, přišlo k zá-
pisu 43 dětí. Otevřena zde bude jedna 
první třída o počtu 30 žáků. Pět dětí 
má odklad školní docházky a zbýva-
jících osm žáčků tak bude umístěno 

jinam.
„Na vyšším počtu 

prvních tříd, které bu-
dou otevřeny v příštím 
školním roce, mají svůj 
podíl také odklady školní 
docházky. Letos je totiž 
o tři desítky méně odkla-

dů, což statisticky odpovídá celé jedné 
třídě,“ uzavřel vedoucí odboru školství 
a kultury František Říha.   (jg) 

Zápisy do prvních tříd

Počty zapsaných dětí předčily 
původní předpoklady

V některých školách upřednostnili ředitelé 
pedagogické hledisko před početními limity 
a otevřeli o jednu první třídu navíc.  
 Pavel Drmola, 
 místostarosta Prostějova 

Základní škola v ul. Vl. Majakov-
ského ve Vrahovicích se v letošním 
roce zapojila do mezinárodní soutěže 
s názvem MĚSTA KOLEM SVĚTA.  
Pořadatelem regionálního kola je 
společnost Moravská vodárenská, a. s., 
která oznámí vítěze v březnu letošního 
roku společnosti VEOLIA VODA Čes-
ká republika. Ta následně vybere vítěze 
pro Českou republiku.

„V letošním, už pátém ročníku dají 
děti slovo svému městu. Napíší text 
a vytvoří dva obrázky. První bude cha-
rakterizovat město dnes a druhý jak by 
mělo vypadat v budoucnosti. Do soutě-
že jsou zapojeni žáci prvního stupně, 
konkrétně třetí a páté třídy. Podle 
podmínek soutěže musejí splnit téměř 
dvacítku úkolů, k nimž patří například 
návštěva městského úřadu, prohlídka 
interiéru radnice a památek města, dále 
třeba průzkum a rozhovory s místními 
obyvateli, vyhledávání informací na 
internetu, beseda o třídění a likvidaci 
odpadu nebo beseda s významnou 
osobností města Prostějova,“ vysvětlila 
ředitelka školy Vlasta Ambrožová. 

Některé disciplíny už mají žáci za 

sebou. „V pondělí 28. ledna jsme sku-
pinku žáků základní školy v ulici Vl.  
Majakovského provedli radnicí, ukázali 
jim nádhernou obřadní síň a popoví-
dali si s nimi o historii a současnosti 
tohoto objektu. Současně jsme jim 
nabídli, aby se přišli podívat alespoň na 
začátek jednání zastupitelstva, které se 
uskuteční 26. února,“ potvrdila mluvčí 
městského úřadu Jana Gáborová. 

V následujících dnech probíhaly 
další disciplíny, mimo jiné rozhovor 
s osobností. „Žáci si vybrali místosta-
rostu Pavla Drmolu, který s nimi 
besedoval ve škole v pátek 8. února,“ 
doplnila Gáborová. „Děti mě mile pře-
kvapily, byly zvídavé a bezprostřední, 
zajímaly je všechny možné okruhy otá-
zek - od dětských hřišť, přes sportování 
ve městě, aquapark, městskou hromad-
nou dopravu až po prostředí ve škole. 
Otázek bylo nakonec tolik, že jsme je 
nestihli ani všechny probrat. Domluvili 
jsme se proto, že začátkem jara můžeme 
uspořádat podobnou besedu znovu,“ 
uzavřel místostarosta Prostějova Pavel 
Drmola, který na závěr besedy rozdal 
dětem drobné dárečky.

Na cestu kolem světa se 
vydali i školáci z Vrahovic 

Jednou ze soutěžních disciplín je rozhovor s osobností. Pro něj si žáci ze 
ZŠ v ulici Vl. Majakovského vybrali místostarostu Pavla Drmolu.  
 Foto: J. Gáborová

Mezinárodní soutěž Města kolem světa

Celkový výtěžek Tříkrá-
lové sbírky 2008 v pros-
tějovském děkanátu činí 
570 886,50 Kč. Tato částka 
byla odeslána na společné 
konto Charity ČR, ze 

kterého Charita Prostějov dostane zpět 
58 procent na podporu Charitní pečo-
vatelské služby, Denního stacionáře pro 
psychotiky a pro přímou pomoc potřeb-
ným. „Charita Prostějov se snaží posky-
tovat sociální služby dle potřeb občanů. 
Za podporu Tříkrálové sbírky děkujeme 
také městu Prostějov,“ uvedla ředitelka 
Charity PV Marie Schwarzerová. 

Už pouze pár dní, přesně do 28. 
února, mají zájemci možnost podávat 
na odboru školství a kultury Městského 
úřadu v Prostějově žádosti o kulturní 
granty pro rok 2008. 

„V uplynulých letech se nám osvědči-
lo téma Představení umění prostějovské 
mládeže a studentů, které proto vyhlašu-
jeme i pro rok letošní. Dále podpoříme 
téma Knižní medailonky prostějovských 
osobností, Prostějovské kulturní léto 
a Videodokumenty,“ uvedl místosta-
rosta Prostějova Pavel Drmola s tím, že 
částka vyčleněná z městského rozpočtu 
na kulturní granty činí pro letošní rok 
700 tisíc korun. Z toho 300 tisíc půjde 

na vytvoření videodokumentů, 400 
tisíc na zbývající tři témata. „Žádosti si 
mohou zájemci vyzvednout na odboru 
školství a kultury osobně nebo stáhnout 
z městských webových stránek,“ doplnil 
Drmola.

Formulář naleznete na městských 
webových stránkách www.mestopv.cz 
pod odkazem: http://www.mestopv.cz/
files/Urad/KS/VFP_zadost_o_poskyt-
nuti_novy_formular.doc (do záhlaví je 
nutno zřetelně uvést slovo GRANT!). 

K žádosti je třeba doložit i čestné pro-
hlášení, které naleznete pod odkazem: 
http://www.mestopv.cz/files/ziv_sit/
odbory/ks_21/P_21_01p.rtf.   (jg)

Uzávěrka termínu na letošní 
granty se blíží!


