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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 
KOMISE ŠKOLSKÁ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE  
Datum:   8. 3. 2022 

Místo:   online, od 15.00 do 16.45 hod. 

Přítomni: Mgr. Ivana Hemerková, Ivana Copková, Mgr. Alena Hálková, Mgr. Radomír Palát, 
Mgr. Pavel Polcr, Mgr. Zdeňka Pospíšilová, Mgr. Pavlína Radičová, 
Mgr. Zdeňka Roháčková, Bc. Miloš Sklenka 

Omluveni: Ing. Miroslava Nováková, Ing. Marek Moudrý, PhDr. Maria Řičánková, 
Ing. Radim Šubert, Ph. D., Bc. Jan Zatloukal Mgr. Bronislava Zbořilová   

Hosté: PaedDr. Jan Krchňavý, Mgr. Petr Ivánek  

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Dotace na činnost 
3. Dotace na akce 
4. Den učitelů 
5. Vzdělávání ukrajinských dětí 
6. Různé 
7. Diskuse a závěr 

1. Zahájení 

Předsedkyně komise školské přivítala přihlášené členy komise a vysvětlila, proč se jednání koná 
online. Následně přivítala náměstka Krchňavého a Mgr. Ivánka a nechala schválit program jednání. 

2. Dotace na činnost 

Předsedkyně seznámila členy komise s došlými žádostmi o dotaci na podporu činnosti v oblasti 
vzdělávání. Doporučení komise a výsledek hlasování je uvedeno v příloze.  

3. Dotace na akce  

Předsedkyně seznámila členy komise se všemi žádostmi o dotaci na jednorázovou vzdělávací akci.  
Po krátké diskusi se komise shodla na doporučené výši podpory. Výsledné doporučení je uvedeno 
v příloze. 
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4. Den učitelů 

Mgr. Hemerková seznámila členy komise s detaily připravované akce.  Vyhlašování bude rozděleno 
do tří bloků oddělených hudebními vstupy. Ocenění pedagogové obdrží dárkovou poukázku a drobné 
předměty. Moderovat bude opět MgA. Aleš Procházka. Kulturní program zajistí NOTA BENE. 

Akce se bude konat v pátek 1. dubna 2022 od 18 hodin v Městském divadle v Prostějově.  

5. Vzdělávání ukrajinských dětí 

PaedDr. Krchňavý informoval členy komise o počtu volných míst v mateřských a základních školách 
pro případné zájemce a záměru města hradit stravu ukrajinským dětem v prostějovských školách 
do konce tohoto školního roku.   

6. Různé 

V rámci tohoto bodu Mgr. Ivánek informoval členy komise o zapojení do projektech Obědy pro děti 
a Obědy do škol.  

Mgr. Hálková požádala o bližší informace ohledně žaloby pana J. Čecha na město Prostějov. Bylo 
sděleno, že tuto záležitost, která je v jednání, vyřizuje právní oddělení.  

Bc. Sklenka představil členům komise Nadační fond sportu, kultury a vzdělávání Prostějov, jehož 
cílem je podpora a rozvoj sportu, kultury a vzdělávání na území statutárního města Prostějov formou 
vyhlašování grantů a poskytování individuálních příspěvků (viz www.nadaceprostejov.cz). 

7. Diskuse a závěr 

Předsedkyně Mgr. Ivana Hemerková poděkovala přihlášeným členům komise za účast a pozvala 
všechny členy na příští jednání komise, které bude spojené se slavnostním večerem ke Dni učitelů.   

Termín dalšího jednání: 1. dubna 2022 od 17.30 hodin                                     
 Městské divadlo Prostějov 

 

 

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 14. 3. 2022                 

http://www.nadaceprostejov.cz/


Příloha:  Doporučení komise k žádostem o dotaci v oblasti vzdělávání 

 
 

 


