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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 

KOMISE ŠKOLSKÁ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE  

Datum:   19. 11. 2019 

Místo:   ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, zasedací místnost v nové přístavbě  

Přítomni: Mgr. Ivana Hemerková, Ing. Miroslava Nováková, Mgr. Radomír  Palát,  
Mgr. Pavel Polcr, Mgr. Pavlína Radičová, Mgr. Zdeňka Roháčková, Bc. Miloš Sklenka,  
Bc. Jan Zatloukal 

Omluveni: Ivana Copková, Mgr. Jan Mochťák, Ing. Marek Moudrý, Mgr. Zdeňka Pospíšilová,  
PhDr. Maria Řičánková, Ing. Radim Šubert, Ph. D., Mgr. Bronislava Zbořilová 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Přehled schválených dotací v oblasti vzdělávání  
3. Přípravy Dne učitelů 2020 
4. Prohlídka prostor ZŠ Jana Železného Prostějov 
5. Různé 
6. Diskuse a závěr 

1. Zahájení 

Mgr. Ivana Hemerková, předsedkyně Komise školské Rady města Prostějova, přivítala přítomné členy 
komise a přednesla jim svůj záměr přesunout prohlídku školy až na konec jednání. Tato úprava 
programu byla komisí schválena. Mgr. Hemerková následně předala slovo Mgr. Daliboru Ovečkovi, 
řediteli ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov.  

Mgr. Ovečka seznámil členy komise s historií školy, která letos slaví 50. výročí od svého založení. 
V této souvislosti podotknul, že o studium na škole je permanentní zájem. K zápisu se každoročně 
dostavuje cca 130 dětí, přičemž celková kapacita školy je 740 žáků a aktuálně ji navštěvuje 729 žáků. 

Dále informoval o existenci speciálních tříd na prvním stupni, které nabízejí „nadaným dětem“ 
rozšířenou výuku angličtiny, matematiky, logiky, programování a osobnostního rozvoje zajišťovaných 
občanským sdružením Třída Prostějov, o. s. (pod vedením Ing. Tomáše Blumensteina, místopředsedy 
Mensy ČR). Tyto speciální třídy sice přispívají k dobrému jménu školy, ale na druhé straně kladou 
velké nároky na prostory. V důsledku čehož jsou původní dílny využívány jako běžná třída a v budově 
také chybí kuchyňka a samostatné prostory pro školní družinu. 
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Ředitel následně upozornil na skutečnost, že vzhledem ke stáří budovy, jsou ve špatném stavu nejen 
odpady, ale i rozvody elektřiny a vody. A v nejbližší době bude třeba přistoupit k rekonstrukci jídelny. 
Dalším problémem je zcela nevyhovující betonové hřiště a chybějící oplocení objektu. 

2. Přehled schválených dotací v oblasti vzdělávání 

Předsedkyně komise předložila členům detailní přehled všech dotací v oblasti vzdělávání, které byly 
v letošním roce schváleny. Celková výše dotací činila 791.000 Kč, z toho 314.000 Kč bylo poskytnuto 
na podporu činnosti a 477.00 Kč na jednorázové vzdělávací akce.  

Mgr. Hemerková v této souvislosti zopakovala doporučení komise, aby se veškerými žádostmi 
seniorů v budoucnu zabývala Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova a žádosti 
dobrovolných hasičů byly projednávány Komisí sportovní Rady města Prostějova.  

3. Přípravy Dne učitelů 2020 

Předsedkyně komise Mgr. Ivana Hemerková informovala členy komise o termínu konání slavnostního 
večera ke Dni učitelů, který se bude konat v pátek 27. března 2020 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.  

V souvislosti s přípravami této akce členové komise odsouhlasili, že dodavatelem občerstvení bude 
Střední odborná škola Prostějov. Následně se rozvinula diskuse o moderátorovi večera a návrhu 
doprovodného programu. Mgr. Hemerková diskusi uzavřela s tím, že s nabídkou moderování opět 
osloví MgA. Aleše Procházku a prověří možnost vystoupení Divadla Point nebo Aerobik klubu Pavlíny 
Radičové Prostějov.  

4. Prohlídka prostor ZŠ Jana Železného Prostějov  

Členové komise si v doprovodu Mgr. Ovečky, ředitele školy, prohlédli původní i nově přistavěné 
prostory základní školy.   

Po absolvování prohlídky komise doporučila Radě města Prostějova, aby věnovala zvýšenou 
pozornost odstranění závad nově otevřených prostor v přístavbě školy.   

5. Různé 

V rámci bodu různé byla projednávána poptávka na prostory k uskladnění táborového vybavení 
a zřízení klubovny, se kterou se na předsedkyni školské komise obrátili zástupci skautského střediska 
Pelikáni. Na tento požadavek zareagoval Bc. Jan Zatloukal, ředitel Sportcentra – DDM Prostějov, 
s nabídkou prostor ve dvoře v budově odloučeného pracoviště na Vápenici. Mgr. Hemerková mu 
vzápětí předala kontakt na zástupce výše zmíněného střediska.    

6. Diskuse a závěr 

Mgr. Ivana Hemerková, předsedkyně školské komise, poděkovala jménem přítomných členů komise 
Mgr. Ovečkovi za laskavé poskytnutí prostor pro jednání komise a za vynikající občerstvení.  

Termín a místo dalšího jednání bude upřesněno.   

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

Prostějov 25. 11. 2019                                                                                        


