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Jednání komise - středa 14. června 2017 

Od 16:30 do 18:30, Volnočasové centrum MH 

Přítomni:  Lucie Beranová, Svatava Bukvičková, Iva Dobiášová, Helena Charvátová, Soňa 

Košková, Ivana Průšková, Soňa Razáková, Markéta Tomášová, Hana Skramuská, 

jako host: pí Bednářová, p. Šimek 

Omluveni: Jiří Bína, Vladimír Čermák, Alena Hejlová, Jaroslava Kolomazníková, Vendula 

Šeflová, Věra Vlasáková 

Nedostavili se: Jaroslav Vídeňský 

 
0. Přivítání, harmonogram schůzky 
1. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Nymburk 
2. Příběhy našich sousedů 
3. Zpětná vazba od RaMe 
4. Kurz první pomoci pro základní školy 
5. Listování 
6.Cena města - nominace 
7. MAP - aktivity 
8. Reflexe návštěvy: Diagnostický ústav Praha 
9. Plánované výjezdy (ZŠ Partyzánská, Benátky,...) 
10. Aktuality  
11. Inspirace 
12. Diskuse 
13. Závěr 

 

Program připravila Iva Dobiášová. 

0.Přivítání, harmonogram 

1.Nízkoprahové zařízení 

Pí Košková domluvila návštěvu pí Bednářové z Nízkoprahového centra pro děti a mládež 

v Nymburce (organizace Semiramis).  

Pí Bednářová obsáhle seznámila přítomné s fungováním nízkoprahového centra, odpovídala 
na dotazy přítomných, které se týkaly především fungování a financování centra.  
Vznikla též myšlenka jet se do nymburského nízkoprahového centra podívat. Centrum 
funguje od roku 2013, nejprve fungovalo jako terénní zařízení. S klientem se snaží budovat 
vztah a vytvořit individuální plán, navázat též kontakt s rodiči. Nejde o trávení volného času, 
ale o poskytování sociální služby. Popis činnosti zařízení doplnila pí Bednářová i dvěma 
kazuistikami, přítomným nabídla letáček daného zařízení. Mluvila též o pravidlech, která jsou 
v centru nastavena.  
 
Paní Bednářová poskytla podstatné informace týkající se vzniku i provozu nízkoprahového 
zařízení. Velmi cenné byla slova o možnosti terénní formy nízkoprahového zařízení v MH. Pí 
Košková na základě bohatých zkušeností dodala, že zařízení pro děti (mládež) je důležité, 
může pomoci dětem v nepříznivých situacích, pokud mají jakékoliv problémy, je nefunkční 
rodinné prostředí apod. Tyto děti mohou být ohroženy, nesvěří se rodičům ani  institucím 
(škola, lékař, SPOD). Pí Bednářová je ochotna předat dále informace RaMe. 
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Komise nabízí RaMe možnost dohodnout přítomnost pí Bednářové z Nízkoprahového 
zařízení pro děti a Mládež v Nymburce na jednání RaMe za účelem seznámení se  
 
 
s fungováním terénní formy nízkoprahového zařízení – tato forma zařízení je pro 
Mnichovo Hradiště v současnosti vhodnou variantou nízkoprahového zařízení. 
   
2.Příběhy našich sousedů  

Komise se seznámila skrze pana Šimka s podstatou projektu Příběhy našich sousedů, 

s podmínkami jeho realizace a s možností využít projektu k plánovanému připomenutí vzniku 

ČSR, které chystá město MH. Pí Dobiášová dala k nahlédnutí informace k projektu. Město 

projekt dle e-mailu pana Bíny podporuje.  

Pan Šimek hovořil o jedinečnosti projektu, předsedkyně podotkla, že podobnou akci dělá i 

Jeden svět na školách, do které byla pí Dobiášová se čtyřmi žáky z GMH zapojena 

v loňském roce.  

Předsedkyně informuje o akci ředitele, poprosí je o vyjádření zájmu projektu se zúčastnit. 

3. Zpětná vazba RaMe 

stanovisko rady města k zápisu z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání dne 03.05.2017: 

č. 1 Komise se dotazuje v souvislosti s probíraným tématem potřebných kapacit na ZŠ 
na následující:  

1. Které budovy přicházejí z hlediska využití pro školní vyučování v úvahu? (Které 
budovy jsou majetkem města?) 

Dotaz předáváme k zodpovězení na Odbor investic a komun. hospodářství, p.Sieber, který 
zašle počty budov v majetku města. 

Předsedkyně očekává e-mail od pana Siebera. 

2. Nakolik je naplněná MŠ a ZŠ ve Veselé?   

V MŠ Veselá je jedna třída, která je kapacitně naplněna 25 dětmi. V ZŠ Veselá jsou dvě 
třídy, celkem 20 dětí - 

1., 3. třída - 10 dětí a  2., 4. třída - také 10 dětí 

Pí Charvátová dodala, že MŠ je ve Veselé naplněna na svoji kapacitu. Pí Průšková zjistí, 
jaká je naplněnost ZŠ. 

3. Jsou vyhledány nějaké případně vhodné plochy k výstavbě budov určených pro 
vzdělávání dětí? Pracuje RaMě s možností výstavby školní budovy? 

Nový územní plán řeší plochy pro tento typ zástavby, jen MŠ, se základní školou se 
nepočítá. 

Pí Beranovu (a nejen ji) zajímá, jak tedy město situaci vyřeší.  
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4. Je možné využít jako třídy i místo ve Volnočasovém centru? 

S ohledem na hygienické předpisy pro školská zařízení se jeví tato možnost jako 
nevyužitelná, možná pro krátkodobé 

umístění dětí, charakter volnočasu je směrován k využití veřejností. 

5. V jakém stavu je budova Chanos? Přichází její případné budoucí využití v úvahu? 

Životnost budovy je zhruba 10 let, její budoucnost řeší starosta s architektem města p. 
Chuchlíkem. 

Záměrem vedení města je vybudovat učebny v půdních prostorách obou škol. 

Komise hovořila o otázce, kde přesně by se přístavby měly objevit?  

Komise pokládá RaMe následující dotazy: Jsou půdní přístavby dle současných 
podmínek u školních budov v Sokolovské a ve Studentské možné? Existuje už 
k možnému záměru vyjádření hasičů?  

Předsedkyně od minulého setkání dohodla nahlédnutí do podkladů od pana Krále na MěÚ 

MH, kopie materiálů přinese v září.    

6. Nezvažuje město odkup budovy školy v Podolí či ve Březině? 

Budova v Podolí nemá odkanalizování a cena na odkup je příliš vysoká vzhledem k těmto 
technickým podmínkám, dotace na tento typ nejsou. 

Pí Beranová položila otázku týkající se vlastníka budovy školy ve Březině. Slíbila, že jméno 

vlastníka do září dohledá.  

Pí Beranová zároveň vyjádřila myšlenku vesnické (mírně) alternativní školy, která by mohla 

být ve Veselé, zmínila i to, že by byl možný průzkum mezi rodiči pro zjištění možného zájmu. 

Předsedkyně podotkla, že věc je stále v kompetenci ředitele dané školy (Studentská). Zájem 

by musel určitě vzejít i ze strany rodičů. Nicméně umístění ve Veselé by bylo vhodné.  

 

č. 2 Komise informuje RaMě v návaznosti na témata probíraná na setkání RaMě s 
předsedy komisí o tom, že konkrétní data týkající se potřebnosti nízkoprahového 
zařízení či terénních služeb se nacházejí v materiálu, který vznikl v rámci Komunitního 
plánování, a že při zavádění terénní sociální služby se po určité době vyhodnotí, 
nakolik je služba využívána a jak v jejím poskytování dále postupovat. (Data tedy 
mohou být zprvu orientační.) V případě zájmu členů RaMě je možné navštívit komisi 3. 
5. 2017 kdy bude přítomna ředitelka Laxus, Bc. Mifková, která seznámí komisi se 
službou nízkoprahové zařízení, možností terénní formou.  

• rada bere na vědomí  
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č. 3 Komise předkládá RaMě návrhy na možné budoucí využití Volnočasové centra: 
dětské centrum, domácí skupiny, zázemí pro mládež, alternativní škola, ordinace, 
prostor pro poradnu (např. LAXUS), nabídnout k pronájmu pro podnikatelský záměr, 
pronajímat na oslavy. Dále je ke zvážení již nyní zjistit jednoduchým anketním 
šetřením, zda a za jak vysokou cenu by byly organizace, které nyní Volnočasové 
centrum využívají, platit pronájem. Případně hledat inspiraci pro provoz v jiných 
městech.  

• návrhy budou předány proj. manažerce Mgr.Kulíkové 

č. 4 Komise předkládá RaMě návrhy, které vzešly z dotazování žáků na místních 
školách, na zařízení do Komunitního centra pro mládež (Mírová ulice) 

• bude se řešit v rámci stavby 

č. 5 Komise dává RaMě na vědomí informaci o záměru pana Vízka rezignovat na 
členství v komisi. 

• je nutné dodat na městský úřad v písemné podobě, stačí formou e-mailu 

Předsedkyně e-mail přeposlala pí Koškové, pí Košková situaci dořešila. Pan Vízek již není 

členem KVAV. 

 

4. Kurz první pomoci pro žáky základních škol 

Pan místostarosta informoval předsedkyni o rozhodnutí financovat ukázku kurzu první 

pomoci žákům druhého stupně základních škol (Sokolovská, Studentská, Švermova). Pí 

Dobiášová navázala s řediteli škol komunikaci týkající se termínu uskutečnění akce.   

P.Čermák (Studentská) souhlasí s druhou polovinou září, s říjnem. 

Pí Hajzlerová (Sokolovská) navrhla: 19. 9., 22. 9., 27. 9. 2017 

Pí Razáková by se připojila se ZŠ Švermova k ZŠ Sokolovská. 

Pí Dobiášová zároveň výsledek jednání se starostou i s řediteli sdělila pí Mydlářové 

z organizace zajišťující akci, dohodne záležitosti fakturace s městem a zjistí kontaktní osoby 

pro danou akci na jednotlivých školách.  

 

5. Listování 

MAP MH plánuje na 12. září v Mnichově Hradišti uspořádat dvě představení Listování 

(scénické čtení knihy, www.listovani.cz) pro školy a jedno pro dospělé. Akce by byla pro 

zúčastněné zdarma. Předsedkyně s myšlenkou seznámila pana Čermáka a pí Hajzlerovou, 

s pí Mendlíkovou se domluvila na komunikaci skrze pí Razákovou (při jednání komise).  

Pí Dobiášová zatím zjistila následující:  

Pan Čermák – zapojení je možné, domluví se konkrétně až po nabídce představení.  
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Pí Hajzlerová – souhlasí, případně by uvítala termín až v říjnu.  

Pí Razáková - souhlasí 

  

6. Cena města – nominace 

Pan Šindelář z MěÚ oslovil předsedkyni s prosbou o doporučení na Cenu města pro mládež. 

Sešlo se celkem 10 nominací osmi mladých lidí či skupin.  

 Seznam nominovaných: 

1. Družstvo mladších žáků oddílu volejbalu TJ Sokol Mnichovo Hradiště 
2. Juhasová Veronika 
3. Kozák Jakub  
4. Křepelka Matěj 
5. Městský parlament dětí a mládeže Mnichovo Hradiště (3 nominace) 
6. Salabová Kristýna 
7. Šimůnkovi Helena a Daniel  
8. Tanase Mihaela 

Podrobnosti k nominacím dala předsedkyně k nahlédnutí, dále je poslala e-mailem, na který 

reagoval pan Čermák hlasem pro Matěje Křepelku.  

Komise o nominacích odpovědně diskutovala, přemýšlela nad nominacemi s následujícím 

výsledkem:  

 

a) studijní výsledky - Veronika Juhasová 

b) soutěže  - volejbal - družstvo mladších žáků 

c) Jakub Kozák - jednorázový čin, Městský parlament - dlouhodobá činnost 

 

V kategorii C jsme vybrali dva, protože se domníváme, že lze porovnávat právě dané dvě 

oblasti, které v kategorii C jsou přítomny.  

 

Při přemýšlení nad nominacemi nás napadlo, zda by nebylo lepší, kdyby: 

a) jedna osoba mohla být za daný rok nominována na nominačním lístku pouze v jedné 

kategorii (na nominačním lístku totiž někteří zaškrtávali hned 2 -3 kategorie), 

b) bylo velmi přesně specifikováno, za co je daný člověk nominován (konkrétní popis 

činností, přesný název soutěží, přesné umístění daného člověka v dané soutěži apod.), 

některé popisy totiž byly nekonkrétní - být opravdu výstižný, více situaci popsat - co přesně 

daný člověk dělá, 

c) zrušit případně kategorii studijní výsledky, 

d)naopak rozdělit kategorii za C) min. na dva oddíly: dlouhodobá činnost a jednorázový čin. 

Předsedkyně zaslala závěry komise panu Šindeláři.  
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7. MAP aktivity 

Do konce školního roku 2016-2017 připravil MAP následující aktivity, na které jsou zvány 

všechny dotčené skupiny. Bližší informace a případná možnost přihlášení na www.map-

mh.cz . 

Setkání před prázdninami – příjemné povídání s hostem mimo region 

Na podzim budou též probíhat schůzky pracovních skupin a další různorodé akce – tak jako 

tomu bylo před prázdninami.  

Předsedkyně vyzvala členky k případným nápadům na akce v rámci MAP. 

 V rámci MAP též proběhlo na gymnáziu setkání s žáky nižšího gymnázia, při kterém byly 

zjišťovány názory na to, co je pro žáky ve škole příjemné, co je pro ně přínosné, či nikoliv. 

Akce by mohla při zájmu základních škol probíhat i na jejich půdě.  

Pí Tomášová přinesla komisi letáčky týkající se vzdělávání Učitel koučem, poprosila o šíření 

informací o akci mezi jednotlivými učiteli. 

 

8.Reflexe návštěvy 

Diagnostický ústav – Praha 

Návštěva v DÚM – Diagnostický ústav pro mládež v Praze (Lublaňská 33) proběhla dne 
17.05., bylo nás 5 účastníků. Věnoval se nám zástupce ředitele a etoped Mgr. Vladimír 
Němec. Nejprve nás  seznámil s tím, k čemu DÚM slouží, že je zařízením pro výkon ústavní 
a ochranné výchovy pro chlapce od ukončení povinné školní docházky do 18 let, případně 
do 19 let. Přiblížil nejčastější důvody k uložení ústavní výchovy, jak probíhá pobyt, výchovné 
skupiny, kdo je všechno zaměstnancem DÚM, že je možnost i dobrovolných pobytů.  Poskytl 
také informace o dislokované výchovné skupině, kdy se skupina klientů připravuje na 
samostatný život, tzn. učí se sami o sebe postarat. Mgr. Němec nás seznámil s historií 
zařízení, funguje od konce 18. století, jako Vychovatelna u Dobrého pastýře. Byly nám 
předloženy staré krásné kroniky.  

DÚM také poskytuje preventivní program pro ZŠ a SŠ – primární prevence. Je to diskuze 
klientů DÚM s vrstevníky, hlavně o důvodech toho, proč jsou tito klienti v DÚM. 

Veškeré informace: www.dius.cz 

Pí Košková doplnila, že zařízení pro dívky je v Praze Hodkovičkách. Pí Razáková uvedla, že 

v ústavu byla před mnoha lety a že je vidět jasný posun.  

 

9. Další výjezdy v roce 2017 

Montessori Mladá Boleslav, Kosmonosy – vzhledem k jejich vytížení různými aktivitami 

navrhují, abychom je navštívili v září 2017 

 

Soukromá ZŠ Otevřeno Benátky nad Jizerou  

http://www.map-mh.cz/
http://www.map-mh.cz/
http://www.dius.cz/
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Předsedkyně navázala kontakt s pí ředitelkou Staňkovou, domluvily se vzájemně, že na 

konci srpna ji pí předsedkyně osloví s termíny, návštěva by mohla proběhnout v říjnu 2017, 

pí Staňková má případný zájem navštívit MH, gymnázium je návštěvě otevřeno.  
 
 
ZŠ Partyzánská Česká Lípa 
Pí Dobiášová se předběžně dohodla na možné návštěvě i v České Lípě s panem ředitelem 
Karlem Minaříkem. Termín bude též v říjnu.  

 
Předsedkyně bude školám nabízet termíny: středa 4., 11., 18. října 2017.  

Zůstávají ještě případně již zmiňované:  

Svobodná škola Jablonec  

 
Gymnázium Přírodní škola, o.p.s., Strossmayerovo náměstí 990/4, Praha 7 – Holešovice 

http://www.prirodniskola.cz/ 

Montessori ZŠ Liberec http://www.zivothrou.cz/ 

Svobodná škola Liberec 

Dvoudenní výjezdy: Litomyšl, Litoměřice,… 

Výjezdy do blízkého zahraniční: Chojnów, Zittau apod.  
 
  
10. Aktuality 
 
Vzniká platforma pro mediální vzdělávání – již nyní se tématem zabývají např.: 
Demagog.cz, Manipulátoři.cz, Prague Security Studies Institute, Think-tank Evropské 
hodnoty. Mediální odborníci z akademického prostředí Alice Němcová Tejkalová a Radim 
Wolák z FSV UK, zástupci Vyšší odborné školy publicistiky v Praze a Vyšší odborné školy 
Jana Ámose Komenského v Ostravě, Občankáři.cz nebo Česká středoškolská unie, z. s. 
 
Oslava výročí ČSR v MH – Pí Dobiášová byla oslovena s nabídkou schůzky, která se týkala 
oslav 100. výročí vzniku ČSR. Vzhledem k termínu maturitních zkoušek se akce 
nezúčastnila. 
  
Semiramis od 4. třídy – pí Kolomazníková informovala pí Dobiášovou o možnosti proplatit 
preventivní program Semiramis již od 4. tříd z rozpočtu města. Pí Dobiášová ředitele o této 
možnosti informovala.  
 
Pí Dobiášová přinesla informace ze schůzky preventistů, která proběhla před KVAV:  
P. Kožený opět nabízí prohlídka zázemí městské policie, hovořil o tom, že po prohlídce 
služebny by další informace vzhledem k velikosti skupin sděloval případně ve velké zasedací 
místnosti MěÚ. Ostatní školy si návštěvy domluví individuálně. 
 
Pí Dobiášová pošle možné termíny návštěv na konci srpna (pro primu a 1. A). 
Na GMH dojde vzhledem ke studiu Petra Mazánka k výměně ŠMP – měl by se jím místo pí 
Dobiášové stát právě on.  
 

http://www.prirodniskola.cz/
http://www.zivothrou.cz/
http://demagog.cz/
http://manipulatori.cz/
http://www.pssi.cz/
http://www.evropskehodnoty.cz/
http://www.evropskehodnoty.cz/
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-125.html
https://www.vosp.cz/
http://www.vosjak.cz/
http://www.vosjak.cz/
http://www.obcankari.cz/
http://stredoskolskaunie.cz/
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P. Kožený informoval o různých preventivních akcích městské policie – čtení v Kohoutku, 
plánovaný den otevřených dveří na městské policii – 4. září 2017, bezpečný den – akce 
plánovaná na jaro 2018, ukázka práce hasičů, policistů, záchranné služby apod.  
 
Pí Dobiášová zašle panu Koženému termíny maturitních zkoušek, aby se daný den 
s maturitními zkouškami nekryl.  
 
Pan Kožený dále hovořil o měření rychlostí v různých místních částech i v MH, o 
plánovaných jednosměrných ulicích, překladišti u bývalého LIAZu i o dvou mužích, kteří jsou 
nyní u městské policie vykonávají veřejně prospěšné práce (úklid hřbitova, natírání 
laviček,…) 
 
Další schůzka preventistů se uskuteční před listopadovou schůzkou KVAV. 
 
Pí Dobiášová zpraví ŠMP na Studentské a Sokolovské o probíraných tématech. 
 
 
11.Inspirace 
 
www.varianty.cz:  
Práce s předsudky na českých školách, 20. a 21.6. 2017, 9:00 - 17:00, 
https://www.varianty.cz/akce/139 

Bohouš a Dáša mění svět, výtvarná soutěž vzdělávacího programu Varianty společnosti 
Člověk v tísni vyhlašuje 7. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět pro žáky a 
studenty základních a středních škol. Letošním tématem komiksové soutěže je „Soutěž nebo 
spolupráce?“.  Uzávěrka soutěže je 25. října 2017. 

Persona Dolls jsou panenky s osobností. Mají stejně jako děti svoje jméno, rodinu, 
domov, svůj příběh. Panenky přicházejí do kolektivu dětí, sdílejí s nimi svůj životní příběh a 
vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a 
dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo 
posmívá kvůli odlišnosti, chudobě nebo jinému mateřskému jazyku. Přihlaste se na 9denní 
kurz práce s metodou Persona Dolls, který proběhne od září do prosince 2017. Přihlásit se 
můžete do 30.6. https://www.varianty.cz/novinky/759-hlaste-se-na-kurz-vyukove-metody-
persona-dolls-panenky-s-osobnosti 

www.jsns.cz: 
Týdny mediálního vzdělávání – Na pravdě záleží - https://www.jsns.cz/o-
jsns/aktuality/107150-novinari-budou-debatovat-se-zaky-a-studenty-primo-na-
skolach?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_kveten_
2017 
 

Začínáme učit s filmem, čtvrtek 31. 8. 2017, 9:00 - 16:00, Skautský institut, Staroměstské 

nám. 4/1, Praha 1, lektorka Vlasta Urbanová 

 
Kdo jiný – týmové projekty, přihlášky, https://www.jsns.cz/projekty/kdo-jiny/jak-se-
zapojit?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_kveten_2
017 
 
 
 
 

http://www.varianty.cz/
https://www.varianty.cz/akce/139
http://www.jsns.cz/
https://www.jsns.cz/o-jsns/aktuality/107150-novinari-budou-debatovat-se-zaky-a-studenty-primo-na-skolach?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_kveten_2017
https://www.jsns.cz/o-jsns/aktuality/107150-novinari-budou-debatovat-se-zaky-a-studenty-primo-na-skolach?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_kveten_2017
https://www.jsns.cz/o-jsns/aktuality/107150-novinari-budou-debatovat-se-zaky-a-studenty-primo-na-skolach?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_kveten_2017
https://www.jsns.cz/o-jsns/aktuality/107150-novinari-budou-debatovat-se-zaky-a-studenty-primo-na-skolach?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_kveten_2017
https://www.google.cz/maps/place/Skautsk%C3%BD+institut/@50.086744,14.419867,15z/data=%214m2%213m1%211s0x0:0x2198fee0a1d688e8?sa=X&ved=0ahUKEwituaTGmpfUAhXLXhoKHZtPA1EQ_BIIdDAN
https://www.jsns.cz/projekty/kdo-jiny/jak-se-zapojit?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_kveten_2017
https://www.jsns.cz/projekty/kdo-jiny/jak-se-zapojit?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_kveten_2017
https://www.jsns.cz/projekty/kdo-jiny/jak-se-zapojit?utm_source=vestnik&utm_medium=smartemailing&utm_campaign=vestnik_kveten_2017
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12.Diskuse 
 
13.Závěr 
 
Předsedkyně připomíná, že další setkání se uskuteční ve středu 13. 9. od 16:30 na 
GMH. 
 
 
 č. 1 Komise nabízí RaMe možnost dohodnout přítomnost pí Bednářové 
z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Nymburce na jednání RaMe za účelem 
seznámení se s fungováním terénní formy nízkoprahového zařízení – tato forma 
zařízení je pro Mnichovo Hradiště v současnosti vhodnou variantou nízkoprahového 
zařízení. 

Č. 2 Komise se dotazuje v souvislosti s probíraným tématem potřebných kapacit na ZŠ 
na následující:  

Jsou půdní přístavby dle současných podmínek u školních budov v Sokolovské a ve 
Studentské možné?  

Existuje už k možnému záměru vyjádření hasičů?  

 

S příslušnými podklady komisi seznámil/a pan/-í Dobiášová pomocí tištěného programu pro dané 

setkání, další podklady pro jednání komisi dodali průběžně další členové komise a hosté. 

 

 
Zapsala: Mgr. Iva Dobiášová 

Rozesláno:  e-mailem (Ivou Dobiášovou a Soňou Koškovou) 

Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové Komise pro výchovu a vzdělávání a asistentka odboru 
Kanceláře vedoucího úřadu. 


