
 

1 
 

S00AX02JKT1S 

*S00AX02JKT1S* 
čj.        PVMU     98143/2019  20 
SpZn.   OŠKS    108/2019  

101.2.3  A10 
 

Počet listů: 3 příloh:       listů příloh:          

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 

KOMISE ŠKOLSKÁ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE  

Datum:   4. 6. 2019 

Místo:   Zasedací místnost č. 5 v přízemí radnice 

Přítomni: Mgr. Ivana Hemerková, Ing. Miroslava Nováková, Mgr. Jan Mochťák,  
Ing. Marek Moudrý, Mgr. Radomír  Palát, Mgr. Pavel Polcr, Mgr. Zdeňka Pospíšilová, 
Mgr. Pavlína Radičová, Mgr. Zdeňka Roháčková, PhDr. Maria Řičánková, 
Ing. Radim Šubert, Ph. D., Bc. Jan Zatloukal, Mgr. Bronislava Zbořilová,  
PaedDr. Jan Krchňavý, Mgr. Petr Ivánek 

Omluveni: Ivana Copková, Bc. Miloš Sklenka 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Žádosti o dotaci 
3. Zápisy dětí do MŠ a ZŠ 
4. Různé 
5. Diskuse a závěr 

1. Zahájení 

Mgr. Ivana Hemerková, předsedkyně Komise školské Rady města Prostějova, přivítala všechny 
přítomné členy komise na jednání. Následně přivítala také PaedDr. Jana Krchňavého, náměstka 
primátora, a Mgr. Petra Ivánka, vedoucího odboru školství, kultury a sportu.  

2. Žádosti o dotaci 

Předsedkyně komise seznámila členy s detaily obou doručených žádostí o dotaci na jednorázovou 
vzdělávací akci.  Komise školská Rady města Prostějova po projednání odsouhlasila poskytnutí dotací 
dle níže přiložené tabulky.  

 

Číslo Název žadatele / příjemce IČ Název akce
Celkové 

náklady 2019

Požadované 

prostředky 

2019

Doporučeno KŠ

1
Junák - český skaut, středisko Pelikáni, 

Prostějov, z. s.
657 63 700

Skautská komunitní zahrada  

- Otvírání zahrady a Dožínky
20 000,00 15 000,00 10 000,00

2 Holyst Radim *******
Čechovická halloweenská 

stezka
28 000,00 10 000,00 5 000,00
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3. Zápisy dětí do MŠ a ZŠ 

Předsedkyně komise požádala Mgr. Petra Ivánka, vedoucího Odboru školství, kultury a sportu 
Magistrátu města Prostějova, aby přednesl aktuální informace k zápisům dětí k předškolnímu 
vzdělávání a k povinné školní docházce do škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov. 
Mgr. Ivánek informoval, že všem žádostem o přijetí dětí od 3 let věku bylo vyhověno. Navíc bylo 
do mateřských škol přijato ještě 17 mimo prostějovských dětí.  

Vedoucí odboru školství, kultury a sportu dále konstatoval, že kapacita prostějovských základních škol 
je dostatečná, přičemž v některých lokalitách se může existovat větší zájem o umístění žáků v dané 
škole (viz ZŠ Jana Železného). 

Během diskuse, která se k tomuto tématu rozvinula, byl zmíněn fakt, že zákonní zástupci stále neznají 
svou povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.  

Ze strany pedagogů byl směrem k zástupcům statutárního města vznesen požadavek na posunutí 
termínu zápisů k povinné školní docházce na začátek května, neboť pedagogické poradny nestíhají 
vypracovávat posudky k žádostem o odklad povinné školní docházky. 

4. Různé 

V rámci bodu různé bylo na tomto jednání školské komise projednáváno hned několik záležitostí. 

V souvislosti se zápisy žáků upozornila předsedkyně komise na nejednotnost ve způsobu odesílání 
přihlášek na střední školy.  Situaci by pomohlo vyřešit, kdyby všichni ředitelé základních škol používali 
jednotný systém. V tomto kontextu Mrg. Hemerková informovala komisi o svém záměru kontaktovat 
ředitele základních škol, aby pro odesílání přihlášek ke studiu na středních školách používali program 
Bakalář (s QR kódem). 

PhDr. Maria Řičánková představila společně s Mgr. Janem Mochťákem návrh projektu „Vytvoření 
systému konzultačních setkávání a workshopů pro pracovníky prostějovských škol“. Cílem tohoto 
projektu je umožnit pedagogickým pracovníkům škol všech tipů na území města Prostějova 
neformální výměnu zkušeností vedoucí ke zlepšování úrovně výuky. Členové komise obdrželi návrh 
projektu k prostudování před termínem jednání komise.  
Výsledkem diskuse, která se po představení projektu rozvinula, bylo konstatování, že aktivní 
pedagogové již působí v nejrůznějších skupinách či asociacích, ať už na krajské nebo na celostátní 
úrovni. Mgr. Ivánek zmínil například projekt MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání, do kterého 
je pod vedením MAS Region Haná zapojeno 91 škol z celého regionu. 
Mgr. Hemerková požádala předkladatele o vypracování anotace tohoto projektu, která bude 
následně rozeslána ředitelům základních i středních škol všech zřizovatelů.  

Bc. Jan Zatloukal informoval členy komise o popularitě hřiště na beach volejbal, které bylo zřízeno 
přímo na náměstí T. G. Masaryka, v prostorách před muzeem. Příznivci míčových si zde mohli 
v průběhu 3 týdnů bezplatně zasportovat, přičemž dopoledne bylo hřiště vyhrazeno pro školy, 
odpoledne a o víkendech veřejnosti. Konaly se zde i různé turnaje a exhibiční utkání. Na závěr svého 
vstupu pozval všechny členy komise na 23. ročník taneční přehlídky Pohyb je život!, která se konala 
ve sportovní hale Sportcentra – DDM Prostějov.  

Následně se ujal slova náměstek hejtmana, PaedDr. Jan Krchňavý, který nejprve vyjádřil poděkování 
ředitelům základních škol za jejich aktivní přístup a zapojení do projektu Šablony.  
Dále pan náměstek jmenovitě poděkoval Mgr. Petru Ivánkovi, vedoucímu odboru školství, mládeže 
a sportu; Bc. Janu Zatloukalovi, řediteli Sportcentra – DDM Prostějov a Ing. Marku Moudrému, 
řediteli Střední odborné školy podnikání a obchodu, spol. s r. o. za dobře odvedenou práci, vstřícný 
přístup a vynikající spolupráci. 
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Poté představil členům komise plánované opravy a rekonstrukce na základních školách zřizovaných 
statutárním městem Prostějov, které budou probíhat v době hlavních prázdnin: 

- ZŠ Melantrichova - příjezdová komunikace a parkoviště; 
- ZŠ E. Valenty - oprava chodníků; 
- Reálné gymnázium a ZŠ - oprava šaten, sprch a sociálního zařízení; 
- ZŠ Majakovského - sanace vlhkého zdiva; 
- ZŠ Kollárova - další etapa výměny oken;  
- ZŠ Palackého - oprava šaten u tělocvičny, výměna basketbalových košů;  
- ZŠ Dr. Horáka -  oprava podlahových krytin; 
- MŠ Moravská - oprava teras, zastínění pískovišť, oprava dveří;  
- MŠ Partyzánská - oprava plotu na MŠ Hanačka, oprava dveří; 
- MŠ Rumunská - oprava oken; 
- ZŠ a MŠ Jana Železného – opravy podlah a rekonstrukce prostoru hlavního vchodu. 

Pan náměstek v této souvislosti upozornil na skutečnost, že ředitelé výše zmíněných škol si tyto akce 
organizují a dozorují sami. 
Dále prezentoval investiční akce, jejichž realizace je plánována na letošní rok: 

- ZŠ a MŠ Melantrichova  – rekonstrukce dílen a učeben; 
- ZŠ E. Valenty - rekonstrukce dílen, učeben, sprch a rozšíření parkovacích míst před školou; 
- ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu, zázemí a střechy; 
- ZŠ a MŠ Palackého - rekonstrukce podlahy tělocvičny; 

      - oprava sociálního zařízení na objektu Skálovo nám; 
- ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v budově MŠ Husovo nám. 

Celkové náklady těchto akcí přesahují částku 35 mil. Kč, přičemž nejnákladnější investiční akcí 
je bezesporu rekonstrukce bazénu a zázemí na ZŠ Dr. Horáka. 
Závěrem pan náměstek informoval o tom, že i v nadcházejícím školním roce budou pomůcky 
pro prvňáčky hrazeny z rozpočtu města, a to ve výši 1.000 Kč na žáka.   

Ing. Moudrý reagoval na vyslovenou pochvalu a poděkoval jmenovitě Mgr. Hemerkové a náměstku 
Krchňavému za vstřícnost a podporu. 

5. Diskuse a závěr 

Předsedkyně komise Mgr. Ivana Hemerková poděkovala všem přítomným členům komise za aktivní 
přístup a podnětné připomínky k projednávaným záležitostem.  

Závěrem pozvala členy komise na prohlídku nově zrekonstruovaných prostor dětského oddělení 
Městské knihovny Prostějov, která bude předcházet příštímu jednání školské komise. To se uskuteční 
v úterý 24. září 2019 v prostorách odloučeného pracoviště Sportcentra – DDM Prostějov na Vápenici.  

Termín dalšího jednání: 24. 9. 2019 ve 14.30 hodin (ul. Vápenice 9, Prostějov)  

 

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

 


