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Počet listů: 1 příloh: 0 listů příloh:          

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 

KOMISE ŠKOLSKÁ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE  

Datum:   14. 1. 2020 

Místo:   restaurace U Bílého koníčka, Žižkovo nám. 16, Prostějov 

Přítomni: Mgr. Ivana Hemerková, Ing. Miroslava Nováková, Ing. Marek Moudrý, 
Mgr. Radomír  Palát, Mgr. Pavel Polcr, Mgr. Zdeňka Pospíšilová,  
Mgr. Pavlína Radičová, Mgr. Zdeňka Roháčková, PhDr. Maria Řičánková,  
Bc. Miloš Sklenka, Ing. Radim Šubert, Ph. D., Bc. Jan Zatloukal 

Omluveni: Ivana Copková, Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Bronislava Zbořilová 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Termíny jednání komise v roce 2020  
3. Přípravy Dne učitelů 2020 
4. Různé 
5. Diskuse a závěr 

1. Zahájení 

Mgr. Ivana Hemerková, předsedkyně Komise školské Rady města Prostějova, přivítala přítomné členy 
komise včetně náměstka primátora pro oblast kultury, vzdělávání a sportu PaedDr. Jana Krchňavého. 
Vzápětí poděkovala přítomným členům komise za jejich práci pro komisi v uplynulém roce a popřála 
všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v profesním i osobním životě. 

2. Termíny jednání školské komise na rok 2020 

Předsedkyně komise seznámila přítomné členy s plánovanými termíny jednání v letošním roce: 
18.  února; 3. března; 27. března; 12. května; 9. června; 15. září; 10. listopadu a 22. prosince 2020. 

 Začátek všech jednání byl stanoven na 14.30 hodin. Pro jednání je (až na výjimku 18. 2. 2020) 
rezervována zasedací místnost č. 5 v přízemí radnice.  

Jednání dne 27. 3. 2020 se uskuteční v souvislosti s akcí Den učitelů 2020 v prostorách divadla.  

3. Přípravy Dne učitelů 2020 

Slavnostní večer ke Dni učitelů se bude konat v pátek 27. března 2020 od 18 hodin v Městském 
divadle v Prostějově. Při této příležitosti budou předána ocenění navrženým učitelům 
či pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících na území města Prostějova.  
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Koncept slavnostního večera zůstává stejný jako v loňském roce. Vyhlašování bude rozděleno do tří 
bloků (samostatně pro MŠ, ZŠ a SŠ) oddělených hudebními, tanečními a sportovními vstupy. Vystoupí 
ženský pěvecký sbor Nota Bene pod vedením sbormistryně Anny Králové, taneční škola PIROUETTE  
a Aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov. Ocenění pedagogové obdrží dárkové tašky s logem města. 

Program slavnostního večera včetně cen a dalších organizačních záležitostí zajistí předsedkyně 
školské komise Mgr. Ivana Hemerková ve spolupráci s Ing. Olgou Jedličkovou, tajemnicí komise.  
Ta vyzve ředitele všech prostějovských mateřských, základních a středních škol a dalších školských 
zařízení (bez ohledu na jejich zřizovatele) k zasílání nominací do 31. ledna 2020.  

Došlé nominace budou prodiskutovány na příštím jednání komise a v případě pochyb, či nejasností 
budou daní ředitelé vyzváni k doplnění nebo přepracování odůvodnění svým nominací. Dále budou 
projednávány návrhy na „Cenu za mimořádný přínos v oblasti rozvoje prostějovského školství“.  

4. Různé 

Mgr. Ivana Hemerková informovala členy komise o rezignaci Mgr. Jana Mochťáka na post člena 
školské komise. Důvodem pro jeho odstoupení je značná pracovní vytíženost, která se projevila  
v absencích při posledních jednáních komise.  

Předsedkyně komise konstatovala, že v Prostějově se rodí čím dál méně dětí. Síť mateřských  
i základních škol je stabilizovaná, nabízí dostatek míst pro všechny žáky, a tudíž nemá smysl rozšiřovat 
třídy nebo řešit nové prostory.  

V této souvislosti se ujal slova náměstek hejtmana, PaedDr. Jan Krchňavý, který doplnil informaci 
o chystaném přesunu „speciálních tříd“ s placenými kroužky angličtiny, matematiky, logiky, 
programování a osobnostního rozvoje se ZŠ Jana Železného na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24.  
Důvodem k tomuto kroku je zvýšená poptávka po vzdělávání na ZŠ Jana Železného a naopak volná 
kapacita na ZŠ Dr. Horáka. 
Dále hovořil o existenci čtyř dětských skupin, které v současné době navštěvuje celkem 38 dětí.  

PhDr. Maria Řičánková připomněla, že společně s Mgr. Martinem Hájkem, Ph.D., předložili 
Zastupitelstvu města Prostějova svůj koncept udělování stipendií pro vysokoškolské studenty. Vedení 
města na základě usnesení zastupitelstva pověřilo úkolem odbor školství, kultury a sportu zahájit 
analýzu možností a efektivity dotačních programů pro udělování stipendií s termínem splnění 
do konce ledna 2020. Školská komise bude tuto záležitost projednávat na květnovém jednání.  

5. Diskuse a závěr 

Předsedkyně komise Mgr. Ivana Hemerková poděkovala všem přítomným za jejich iniciativní přístup 
při projednávání příprav Dne učitelů. 

Termín dalšího jednání: 18. 2. 2020 ve 14:30 hod.                                              
v zasedací místnosti ve dvoře radnice  

 

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

Prostějov 20. 1. 2020                                                                                        
                                                                                                             


