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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 

KOMISE ŠKOLSKÁ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE  

Datum:   29. 1. 2019 

Místo:   Zasedací místnost ve dvorním traktu radnice 

Přítomni: Mgr. Ivana Hemerková, Ing. Miroslava Nováková, Mgr. Jan Mochťák, 
Ing. Marek Moudrý, Mgr. Radomír Palát, Mgr. Pavel Polcr, Mgr. Zdeňka Pospíšilová, 
Mgr. Zdeňka Roháčková, Bc. Miloš Sklenka, Ing.  Radim Šubert, Bc. Jan Zatloukal, 
Mgr.  Bronislava Zbořilová 

Omluveni: Ivana Copková, Mgr. Pavlína Radičová, PhDr. Maria Řičánková 

Hosté: PaedDr. Jan Krchňavý, Mgr. Petr Ivánek  

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Předání jmenovacích dekretů 
3. Příprava Dne učitelů 
4. Návrh termínů jednání školské komise na rok 2019 
5. Různé 
6. Diskuse a závěr 

1. Zahájení 

Předsedkyně Komise školské Rady statutárního města Prostějova, Mgr. Ivana Hemerková přivítala 
všechny přítomné členy komise na prvním jednání v novém volebním období.  

Vzápětí představila přítomné hosty Mgr. Petra Ivánka, vedoucího Odboru školství, kultury a sportu 
a PaedDr. Jana Krchňavého, náměstka primátora, kterému předala slovo. 

2. Předání jmenovacích dekretů 

Předsedkyně komise Mgr. Ivana Hemerková společně s  PaedDr. Janem Krchňavým, náměstkem 
primátora předali přítomným členům komise jejich jmenovací dekrety.  

Poté předsedkyně vyzvala jednotlivé členy komise, aby se krátce představili. Následně seznámila 
členy komise se svým záměrem postupně navštívit školy, jejichž zřizovatelem je statutární město 
Prostějov. 
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3. Příprava Dne učitelů 

Předsedkyně komise Mgr. Ivana Hemerková informovala členy komise o termínu konání slavnostního 
večera ke Dni učitelů, který se bude konat v pátek 29. března 2019 od 18 hodin v Městském divadle 
v Prostějově. Při této příležitosti budou předána ocenění nejlepším učitelům či pedagogickým 
pracovníkům škol a školských zařízení působících na území města Prostějova.  

Tajemnice komise vyzve jménem náměstka Krchňavého ředitele všech prostějovských mateřských, 
základních a středních škol a dalších školských zařízení (bez ohledu na jejich zřizovatele) k zasílání 
nominací do 15. února 2019. 

Následně bylo diskutováno, zda má školská komise právo mluvit ředitelům do jejich nominací. 
Členové se shodli na tom, že došlé nominace budou prodiskutovány na příštím jednání komise 
a v případě pochyb, či nejasností budou daní ředitelé vyzváni k doplnění/přepracování svého 
zdůvodnění. 

Dále předsedkyně požádala zástupce Odboru školství, kultury a sportu o vytvoření seznamu 
osobností, kteří v minulosti obdrželi Cenu za mimořádný přínos v oblasti rozvoje prostějovského 
školství. Neboť při dalším jednání bude komise navrhovat nové kandidáty do této „dvorany slávy“.     

4. Návrh termínů jednání školské komise na rok 2019 

Předsedkyně komise Mgr. Ivana Hemerková po krátké diskusi stanovila termín příštího jednání 
školské komise na úterý 26. února 2019 od 14:30 hodin. S tím, že na tomto jednání již budou 
dohodnuty termíny jednání komise do konce roku, přičemž následné jednání proběhne v měsíci 
březnu (před slavnostním večerem ke Dni učitelů). 

5. Různé 

Předsedkyně seznámila členy komise s pravidly pro zpracování a ochranu osobních údajů, se kterými 
přicházejí do styku v rámci povinností členů komise. 

6. Diskuse a závěr 

Mgr. Jan Mochťák, zaměstnanec Úřadu vlády ČR, který působí na Odboru sociálního začleňování, 
stručně představil svoji práci.  

Následně se rozvinula diskuse k problematice inkluze ve školách. Předsedkyně komise požádala 
Mgr. Mochťáka o zpracování samostatného příspěvku k problematice sociálního začleňování 
na některé z dalších jednání komise. 

Předsedkyně komise Mgr. Ivana Hemerková poděkovala všem přítomným za aktivní příspěvky 
do diskuse a návrhy možných témat k projednání v rámci komise. 

Termín dalšího jednání: 26. 2. 2019 ve 14:30 hod.                                              
v Zasedací místnosti číslo 5 pod věží (v přízemí radnice)  

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

      tajemnice komise               předsedkyně komise                                                                                                                


