
 Mnichovo Hradiště – Komise pro výchovu a vzdělávání 

Zápis z jednání   
konaného ve st ředu 3. 6. 2015     

v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16:30 do 18:30 hodin. 

Upozorn ění: 

Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního 
charakteru. Je určen pouze pro členy komise pro výchovu a vzdělávání, členy obecních 
orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace 
z jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního 
orgánu. 

Přítomni: Lucie Beranová, Vladimír Čermák, Iva Dobiášová, Květoslava Exnerová, Eva 
Hajzlerová, Alena Hejlová, Helena Charvátová, Soňa Košková, Soňa Razáková, 
Lenka Sosnovcová, Vendula Šeflová, Věra Vlasáková 

Omluveni:  Jiří Bína, Petr Rydval  

Nedostavili se: Jaroslava Kolomazníková, Jaroslav Vídeňský, Rudolf Vízek 

Program : 

1. Změna v obsazení členů komise (výměna paní Exnerová – paní Skramuská) 

2. Zápisy ze škol -  a co dál? 

3. Zpětná vazba z RaMe k tématům: A3V – anketa, realita od září 2015, Školní 
psycholog, Semiramis, Pracovní skupiny RaMe k MŠ a výdejně 

4. Školní psycholog – mzdové náklady  

5. Výsledky zápisů dětí do MŠ 

6. Projekty celoživotního vzdělávání - příspěvek pí Beranové 

7. Parlament  - pí Exnerová 

8. Náruč – zaslaná nabídka pro nový školní rok  

9. Strukturovaný dialog – Kasia Szajda 

10. Proběhlé akce: Primární prevence – J. Vídeňský, 31. 3. 2015 

Setkání s J. Kurkou a P. Weissem, 22. 4. 2015 

 Návštěva Ertzhausenu – informace o spolupráci v oblasti V a V 

11. Aktuální témata – Inspirace: Storytelling, Listování, Festival chytrého učení 

12. Diskuse 

13. Závěr 
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0.Zahájení 

Předsedkyně komise přivítala přítomné, požádala přítomné o podpis do prezenční listiny a 
na základě počtu přítomných zjistila, že komise je usnášeníschopná. 

 

1.Výměna členky komise 

Paní Exnerová obeznámila komisi s důvodem svého odchodu - odchází na mateřskou 
dovolenou, jako nového člena Komise pro výchovu a vzdělávání navrhuje paní Skramuskou, 
která ji vystřídá v DDM MH a povede jej.  

Komise navrhuje RaMe schválit vým ěnu pí Exnerové za pí Skramuskou. 

Hlasování: pro 11  proti 0 zdržel se 0 

Pan Čermák dorazil po hlasování. 

 

2.Zápisy ze škol 

Pí Dobiášová seznámila komisi s faktem, že návštěva členů komise proběhla na 
následujících školách a zařízeních: 

ZŠ Studentská 

ZŠ Sokolovská 

ZŠ Švermova 

MŠ Mírová 

MŠ Jaselská a Veselá 

DDM 

GMH 

ZUŠ

Z každé návštěvy vyhotovila pí Dobiášová zápis, který nejprve schválili ředitelé/zástupci 
zařízení, poté byl dán zápis k dispozici členům komise a RaMe. 

Jedna kopie zápisu byla k dispozici na dnešním jednání komise, následně budou zápisy 
nahrány do datového skladu MÚ MH – sekce Komise pro výchovu a vzdělávání. Se zápisem 
z červnového jednání budou poskytnuty též RaMe. 

Pí Charvátová poznamenala, že účast na návštěvách byla spíše nižší. Pí Dobiášová 
reagovala konstatováním, že návštěvy byly zcela dobrovolné a členové se účastnili na 
základě faktu, zda chtěli a především zda se mohli vzhledem ke svým pracovním i 
soukromým aktivitám setkání účastnit. Je tedy zcela na každém členovi komise, zda se chce 
a především může návštěv zúčastnit. Pí Dobiášová zároveň připomněla, že v případě zájmu 
je možné se s vedením škol a zařízení dohodnout na individuální návštěvě. 
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Komise vznáší dotaz k RaMe, zda mají být materiály z návšt ěv škol dále zpracovány, či 
je tento úkol ukon čen.  

 

3.Zpětná vazba z RaMe k témat ům – informace od pana Bíny 

Pí Dobiášová poprosila formou e-mailu v předstihu člena komise - pana Bínu o poskytnutí 
zpětné vazby z jednání RaMe. Komise bohužel do dne červnového jednání nezískala 
žádnou konkrétní zpětnou vazbu ke své práci. Pan Bína se bohužel daný den jednání kvůli 
jiné pracovní aktivitě nemohl komise účastnit.  

Pí Dobiášová konstatovala, že s tímto stavem zpětné vazby k práci komise (nulové adresná 
zpětná vazba) rozhodně není spokojena a zdá se ji, že je toto bolavým místem fungování 
komise.  

Pí Charvátová otevřela téma vzájemné komunikace na příkladu dopisu adresovaného 
rodičům předškoláků, dopis se týkal nultých – přípravných tříd na ZŠ. Dopis dle názoru pí 
Charvátové a Vlasákové degraduje práci učitelky v mateřské škole. Oběma vadí, že 
k formulaci dopisu nebyly přizvány, ač se jejich práce velmi dotýká. Pí Charvátová by ráda 
získala vyjádření vedení města k této situaci.  

V rámci komise se rozpoutala diskuse o komunikaci ze strany města s členy komise.  

Pí Hajzlerová stručně informovala o tom, že se zástupci města jednala, hovořili o možnosti 
vzniku nultých ročníků na ZŠ Sokolovská. Osloven byl i pan Čermák, který konstatoval, že 
pro danou aktivitu nemá dostatečné prostorové kapacity.  

Pí Dobiášová upozornila na fakt, že komise je poradním, případně iniciačním orgánem, ale o 
aktuálních podstatných věcech se členové i předsedkyně dozvídají buď se zpožděním skrze 
vlastní iniciativu, či velmi neoficiálními kanály, což může působit neseriózně. Dodává, že by 
bylo dobré komisi informovat o podstatných událostech, které s e týkají její nápln ě, a 
komisi coby poradní orgán vskutku využívat. RaMe si komisi zřídila a v tomto duchu by 
s ní tedy m ěla komunikovat a p řizvat ji k podstatným otázkám v oblasti výchovy a 
vzdělávání . Mezi aktuálními tématy, která jsou tímto myšleny, jsou např. výběrové řízení na 
místo ředitele/ředitelky ZŠ Sokolovská, ustanovení členů pracovní skupiny pro MŠ v MH či 
výše zmiňovaný dopis týkající se nutlých – přípravných ročníků na ZŠ Sokolovská.  

Pí Dobiášová proto navrhuje domluvit schůzku se starostou, jejímž účelem by bylo vyjasnění 
si fungování komise, jejího mandátu a její smysluplnosti. Zájem o schůzku též projevila pí 
Charvátová.     

Vzhledem k jiné pracovní vytíženosti pana Bíny komise bohužel nedostala kompletní a 
oficiální informace k následujícím tématům:    

A3V – anketa, realita od září 2015                                                                              
Školní psycholog                                                                                                
Semiramis                                                                                                              
Pracovní skupiny RaMe k MŠ a výdejně 

Pí Dobiášová členy komise pouze informovala o tom, že z finančních důvodů zatím 
pravděpodobně nelze počítat s psychologem ani s navýšením a rozšířením působení 
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Semiramis. Pracovní skupiny vznikly, A3V a anketa je zatím nerozhodnuta. Informace jsou 
neoficiální.   

Komise OPAKOVAN Ě doporu čuje RaMě 

- zvýšení časové dotace pro práci o.s. Semiramis, 

- získání školního psychologa pro potřeby místních škol. 

Pí Dobiášová otevřela i otázku poskytování zpětné vazby ze strany RaMe. Rozhovor s pí 
Galetkovou byl uzavřen dohodou, že zápis i úvodní stránku k zápisu bude i nadále 
vyhotovovat pí Dobiášová, pí Košková se stává tajemnicí komise , jejím úkolem je 
přeposílat informace předsedkyni a jednotlivým členům komise, pokud nějaké obdrží ze 
strany RaMe, MěÚ apod.  

V souvislosti s tímto krokem se též členové komise dohodli, že budou mít vzájemně 
k dispozici e-mailový kontakt na ostatní členy komise  a v případě potřeby mohou členy 
sami obeslat, obesílání nemusí fungovat skrze předsedkyni.  

V rámci diskuse v této části jednání vznikl i dotaz na dlouhodobý záměr města s Mateřským 
centrem KOHOUTEK-MH, z. s. (MC) a podmínek, za kterých MC v současnosti existuje.  

Komise žádá RaMe o poskytnutí informací týkajících se podmínek provozu 
Mateřského centra a dlouhodobého zám ěru s tímto prostorem.  

V souvislosti s tímto tématem vznikl též dotaz na možnou návštěvu v MC. Pí Dobiášová 
kontaktuje pí Šťastnou z MC a pokusí se návštěvu domluvit.  

 

4. Školní psycholog 

Pí Dobiášová obeznámila komisi s informacemi o mzdových nákladech na školního 
psychologa. Informace získala od pí Lukové Sittové (psycholožka, bývalá vedoucí PPP MB) 
následující informace:  

Pokud by byl zaměstnán na plný úvazek s pracovní smlouvou , je běžný plat pracovníka ve 
školství dle tabulek - u psychologa je to základ tuším 20.300,- hrubého bez praxe ,  s roky 
praxe mírně vzrůstající - cca Kč 150 hrubého na hodinu. 
  
Při přímé práci s klientem – Kč 300,- za hodinu na DPP. 

Komise op ětovn ě doporu čuje RaMe zřízení pozice školního psychologa pro školy a 
školská za řízení v Mnichov ě Hradišti.  

Hlasování: pro 12  proti 0 zdržel se 0 

 

5.Výsledky zápis ů do MŠ – pí Charvátová 

Pí Dobiášová upozornila členy komise na to, že na webových stránkách MŠ MH je 
k dnešnímu dni ke stažení seznam přijatých dětí, kritéria přijetí, pořadník.  http://www.ms-
mnhradiste.cz/download.php  
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Přijetí do Mírové ulice 

 

Přijetí do Jaselské ulice 

 

Přijetí do 

Veselé 

  Registr.č.   Registr.č. 

 

  Registr.č.   Registr.č.   Registr.č. 

 

  Registr.č. 

1.   1/2  21.   1/50 

 

1. 2/17 21. 2/69 41. 2/11 

 

1. 1/36 

2.   1/46 22.   1/48 

 

2. 2/51 22. 2/22 42. 2/34 

 

2. 3/7 

3.   1/55 23.   1/16 

 

3. 2/26 23. 2/64 43. 2/14 

 

3. 1/60 

4.   1/20 24.   1/45 

 

4. 2/19 24. 2/50 44. 2/45 

 

4. 1/24 

5.   1/3  25.   1/31 

 

5. 2/62 25. 2/2 45. 2/12 

 

5. 1/12 

6.   1/21 26.   1/10 

 

6. 2/53 26. 1/6     

 

6. 1/47 

7.   1/66 27.   1/13 

 

7. 2/56 27. 2/23     

 

7. 1/67 

8.   1/53 28.   1/71 

 

8. 2/8 28. 2/13     

 

8. 1/41 

9.   1/7  29.   1/33 

 

9. 2/3 29. 2/6     

 

9. 3/3 

10.   1/30 30.   1/63 

 

10. 2/40 30. 2/44     

 

10. 3/8 

11.   1/14 31.   1/69 

 

11. 2/27 31. 2/66     

 

11. 1/32 

12.   1/57 32.   1/28 

 

12. 2/49 32. 2/36     

 

12. 1/17 

13.   1/25 33.   1/29 

 

13. 2/15 33. 2/16     

 

13. 1/70 

14.   1/64 34.   1/61 

 

14. 2/24 34. 2/5     

 

14. 3/4 

15.   1/65 35.   1/4  

 

15. 2/10 35. 2/59     

   16.   1/15 36.   1/58 

 

16. 2/46 36. 2/7     

   17.   1/35 37.   1/52 

 

17. 2/9 37. 2/63     

   18.   1/56 38.   1/27 

 

18. 2/57 38. 2/30     

   19.   1/62 39.   1/49 

 

19. 2/28 39. 2/65     

   20.   1/23     

 

20. 2/52 40. 2/31     

    

Celkem se k zápisu přihlásilo 147 dětí, 2 děti nesplnily kritérium věku, 17 nepřijatých dětí 
mělo uvedené trvalé bydliště jinde než v Mnichově Hradišti, s bydlištěm v Mnichově Hradišti 
bylo nepřijato 30 dětí.  

Přijaty byly všechny děti do posledního (předškolního ročníku) – 14 dětí.  

Přijato bylo též 84 dětí s bydlištěm v Mnichově Hradišti.  

Pí Charvátová stručně shrnula výsledky zápisu, odsouhlasila správnost výše uvedených 
faktů.  

 

6.Projekty celoživotního vzd ělávání - p říspěvek pí Beranové 

Pí Beranová nabízí uspořádání semináře (přednáška, workshop) o asertivním odmítání čili 
umění říkat ne pro zájemce z řad místních seniorů. Pí Beranová kontaktovala pí 
Archmanovou z Svazu postižených civilizačními chorobami a na semináři se s ní domluvila. 
Až bude znát přesný termín konání akce, sdělí jej.  

Komise v této souvislosti hovořila i o dalších akcích pro seniory, o varování před podomními 
obchodníky a nekalými obchodními praktikami. Tyto informace např. svým klientům a jejich 
rodinám poskytuje Spokojený domov.  
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Pí Košková a pí Šeflová hovořily o aktivních seniorech a jejich sdružování (např. Klub 
tvůrčího psaní LiPen v Litoměřících).  

Pí Charvátová navrhuje propojit tyto aktivity a nápady s komisí pro rodinu, pí Dobiášová 
dodává, že spojitost je zde i s komisí kulturní. Otázkou zůstává, zda by bylo dobré nějaký 
program pro aktivní seniory nabízet, zda by zde byl o dané aktivity zájem.  

Pí Dobiášová požádala pí Sosnovcovou o získání případných informací k tématu aktivních 
seniorů ze Svazu postižených civilizačními chorobami.  

 

7.Parlament – pí Exnerová 

Pí Exnerová připravila pro dnešní jednání základní myšlenky k parlamentu a jeho 
harmonogram:  

Městský parlament d ětí a mládeže 

Mnichovo Hradišt ě  

„naše město, naše budoucnost“ 

- MPDMMH by měl být založen na spolupráci studentů a žáku škol MH a mladých členů různých 
místních organizací (skauti, hasiči, atd.) 

- Studenti a žáci by měli debatovat nebo řešit různé problémy volného času, žití, ale i studia v MH, 
pořádat soutěže, dobrovolnické akce apod.  

Další možné akce:  - Vánoční čas v MH 

     -oprava památníků k 700 let města 

   -pořádaní foto soutěží historie a dnes 

   -Opravovat různé místa v MH.. 

   -pořádat vlastní akce pro různé věkové kategorie   

- Samotné návrhy akcí a náplň parlamentu by měla vycházet především z jeho členů a 
s těmi to návrhy by se mělo nadále pracovat – za pomoci koordinátora 

Předběžný harmonogram aktivit MPDMMH 

Srpen – mít již jasný koncept o parlamentu, připraven návrh stanov, místa a čas schůzek atd.  

- Napsání článku do Kamelotu, Echa, facebook a další propagační možnosti 

Září – obcházení škol, vyvěšování letáčků, informovaní potencionálních členů 

 První schůzky - přečtení stanov a seznámení s pravidly MPDMMH 

   - vysvětlení voleb do vedení parlamentu 

   - 1)Komora dětí (žáci základních škol) – dva místopředsedové 

   - 2) Komora mládeže (studenti SŠ) – dva místopředsedové   

   - 3) Předseda parlamentu  

  -sestavit seznam cílů co udělat pro město, školu, městské organizace   

-možno použít metodu Brainstormingu  
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- vymyslet návrh loga 

- diskuze a dotazy 

- vybrání, kdo napíše článek do Kamelotu (buď stálá skupina „psavců“ nebo se vždy vybere někdo, 
kdo podle zápisu napíše shrnutí) 

 - na prvních schůzkách slíbila svou účast i předsedkyně boleslavského a národního 
parlamentu Denisa Hlušičková  

Říjen   - Spolupráce s MPDM MB 

  - zopakovat cíle navrhnout a diskutovat, řešení 

  - dořešit volby  

  - probrat akci 72 hodin 

  - promyslet oslovení ještě dalších organizací a potencionálních členů 

  - popř. oslovení dalších dětí a organizací  

  - diskuze o propagaci parlamentu – kdo napíše článek do Kamelotu apod.  

Listopad  – řešit otázku adventního času v MH  

(spokojenost, nespokojenost, nedostatky, návrhy na zlepšení…) 

- Řešit spolupodílení na vánočních akcích především Mikuláš a Vánoční jarmark 
- Pozvat si někoho z města (např. z kulturní komise – kdo řeší vánoční akce atd.) 
- Diskuze o hlavních bodech článku do Kamelotu apod.  

Prosinec  – účast na akci Mikuláš na náměstí, Vánoční jarmark popř. Mikuláš ve školkách apod. 

- Zamyšlení nad vánočními tradicemi v MH – návrhy nových akcí do příštího roku 
- V prosinci bude jen jedna oficiální schůzka, jiné měsíce by měly být dvě 

Leden – Zopakování návrhů a urovnání priorit, kterými se chceme zabývat 

- Zhodnocení výraznějších svátků a výročí města 
- Vymyšlení vlastní akce  
- Diskuze o návrzích; vybrání, kdo napíše článek 
- V lednu bude jen jedna oficiální schůzka, jiné měsíce by měly být dvě 

Únor  – zamyšlení nad městským masopustem případně pomoc na masopustech v okolí (Veselá, 
MB, apod.) 

- Zvážit otázku Dne zdraví v MH popř. začít s přípravami 
- Zvážit připojení k Fastnachtu v MB 
- Probrat existenci Dofe – při zájmu domluvit schůzku s některým „zřizovatelem“ 
- Diskuze nad velikonočním časem v MH – návrhy, nedostatky 

Březen -  Diskuze nad akcemi/vyžitím (dostatkem/nedostatkem) pro mládež (Majáles, Jeden svět, 
Zeměfest - týden země, různé diskuze…) 

- Diskuze nad problematikou prevence zdraví a soc. patologických jevů. – hledat návrhy na zlepšení 
- Probrat problematická místa v MH (místa nebezpečná s vysokou kriminalitou, místa nevyužívaná – 

dopravní hřiště apod.)    

Duben – zvážit návrh stavění Májky 

- Zvážit účast na Noci muzeí – vymyšlení osvětové aktivity 
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- Pozvání nějakého hosta z města – dle aktuální potřeby 

Květen  – probírání dne dětí – pozvání některého z organizátorů či z Města 

- Realizace připravovaných akcí (např. stavění májky, noci muzeí apod.) 

Červen  – pomoc na Dni dětí, veselé pouti, tematickému dni na Vostrově pro děti apod. 

- Příprava plánu na příští rok – úprava stanov, návrh letáčku do škol, vytvoření „propagačních 
skupin“ apod.  

- V červnu se též stihne asi jen jedna schůzka – maturity, školní výlety apod. 

 

Vedení parlamentu by převzala pí Skramuská, která střídá v DDM MH pí Exnerovou. Pí 
Exnerová poprosila o předání kontaktů na aktivní osoby na školách, jde o získání kontaktů 
pro budování parlamentu.  

Pí Exnerová uvedla, že parlament je pro žáky od 6. t řídy ZŠ , v září proběhne seznámení 
s parlamentem na školách.  

Parlament by se měl scházet 2x m ěsíčně, jednalo by se o cca 15 osob . 

Zasedání budou probíhat od cca 14:00 . Ideální by bylo, pokud by zasedání mohla probíhat 
na půdě městského úřadu, což by akce dodalo určitou prestiž. 

Komise žádá RaMe o možnost po řádání sch ůzek parlamentu na p ůdě MÚ MH.  

 

8.Náruč – nabídka na školní rok 2015 – 2016 

Pí Dobiášová seznámila komisi s nabídkou Centra pro rodinu Náruč - prezentace pro žáky 
na téma Ochrana práv dítěte. Kontakt: Turnov, Skálova 540, tel: 775 964 312, 
naruc.cppr@seznam.cz  

Pí Košková upozornila na další nabídku tohoto sdružení: Aby vysvědčení nebolelo%, akce 
se koná v úterý 23. 6. 2015 od 16:30 ve Volnočasovém centru. 

 

9. Strukturovaný dialog – Kasia Szajda 

Pí Dobiášová seznámila členy komise s podaným projektem Strukturovaný dialog. Projekt 
připravila pí Kasia Szajda, do aktivit projektu jsou zapojeni mladí lidé i někteří učitelé 
místních škol. I proto je jistě dobré vědět, že se zde takováto akce nemalého rozsahu 
připravuje.  

Kasia Szajda poslala k projektu následující základní informace: 

GRANTOVÁ VÝZVA: ERASMUS +: KA3  (deadline 30. 04. 2 015) 

Podporu může získat jakýkoli projekt (setkání, konference, konzultace, simulace, atd.), který 
je založen na reálné participaci mladých lidí ve veřejném dění na národní, regionální i lokální 
úrovni. Mladí lidé se v těchto projektech dostávají do přímé interakce s veřejnými činiteli, a 
mají tak reálný vliv na změnu v dané oblasti. 
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V projektech Klíčové akce 3 je zásadní, aby mladí lidé zažili reálnou participaci na veřejném 
životě a demokratickém rozhodování. Projekty mají umožnit mladým lidem ovlivnit veřejné 
dění v oblastech, které se jich dotýkají.  

CÍLE: Vytvořit příležitosti pro setkávání mladých lidí s veřejnými činiteli, v rámci kterých 
budou moci mladí vyjádřit své názory a sdílet vlastní nápady. Umožnit a podpořit dlouhodobé 
zapojení aktivní skupiny mladých lidí do veřejného života v Mnichově Hradišti.  

• vytvoření trvalého komunikačního kanálu mezi mladými lidmi a veřejnými činiteli 
prostřednictvím mládežnického parlamentu,  

• zapojení mladých lidí do tvorby strategického plánu MH formou open space konference, 

• vytvoření příležitostí pro setkávání, sdílení názorů a překonávání negativních stereotypů (jak 
na straně politiků, tak na straně mladých lidí) prostřednictvím fotbalu se zastupiteli, výletů na 
kole či dobrovolnické 72 hodinové akce,  

• posílení zájmu mladých lidí o jejich okolí prostřednictvím vytvoření týmu mladých novinářů, 
kteří budou díky točení reportáží více rozumět místní realitě a zároveň budou mít prostor pro 
vyjádření vlastních názorů 

• ukázaní mladým, že budoucnost města, ve kterém žijí, záleží také na nich a že sami mohou 
řadu věcí ovlivnit a změnit 

AKTIVITY: Každé aktivity se musí zúčastnit minimálně 1 zastupitel 

09.2015 – 
06.2016 

Točení reportáži o místních 
akcích a tématech 

Minimum 1 reportáž za měsíc, umístění 
reportáží na youtube kanál města (?), 
školení a setkaní s novináři, zakoupení 
kamery a dalšího vybavení  

Skupina 8 účastníků  

mentorka: Eva Kozákova (GMH) 

10.2015 Dobrovolníkem 72 hodin 
(celostátní akce: 
http://www.72hodin.cz/2014
/) 

Mladí sami vyberou místo, které by rádi 
obnovili, a ve spolupráci se zastupiteli 
místo během dobrovolnického víkendu 
opraví (příklad: zeď u hřiště MSK), 
nákup materiálu pro opravu 

30 účastníků (mladých lidí) + 
zastupitelé 

spolupráce: Lukáš Umáčený 
(GMH) 

04.2016 

05.2016 

Fotbal se zastupiteli  2 fotbalové zápasy na náměstí 
(streetfotbal) 

20 účastníků (mladých lidí) + 
zastupitelé 

spolupráce: Jaroslav Vídeňský (2. 
ZŠ) + MSK 

05.2016 Na kole se zastupiteli po 
okolí 

jednodenní výlet  15 účastníků (mladých lidí) + 
zastupitelé 

spolupráce: Lukáš Umáčený 
(GMH) 

09.2015 – 
06.2016 

Mládežnická parlament  Setkání 1x za měsíc  20 účastníků (mladých lidí)  

mentor(?): Květa Exnerová (DDM) 

05.2016 „Ob čanské“ procházky  Žáci se zúčastní procházek po městě, 
následně proběhne diskuze na téma co 
se jim libí, nelibí, co by změnili, atd. 

150 účastníků, 

realizace: Jaroslav Vídeňský (2. 
ZŠ) 
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09.2015 – 
1.2016 

Specifické místní problémy  Půlroční projektová práce v rámci 
občanské výchovy, prezentace výsledků 
za účasti zastupitelů  

12 účastníků,  

realizace: Iva Dobiášová  

10.2015 Konzultace strategické ho 
plánu: open space 
konference Mnichovo 
Hradišt ě 2025 – město pro 
mladé  

jednodenní setkaní: mladí, zastupitelé, 
členové komisí kultury a školství, 
učitelé, atd. 

70 účastníků (mladých lidí) 

 

 

10.Proběhlé akce  

Pí Dobiášová stručně informovala o proběhlých akcích::  

Primární prevence  – J. Vídeňský, 31. 3. 2015, práce se třídním kolektivem – ty, které se akce 
zúčastnily, ji hodnotily jako rozhodně přínosnou. V jednání je případné pokračování. 

Setkání s J. Kurkou a P. Weissem , 22. 4. 2015 – představení nového periodika, šéfredaktora 
pana Weisse, představení nového jednatele Klubu s. r. o. – jeho koncepce. Pí Dobiášová 
nechala kolovat první vydání Kamelotu, připomněla možnost zasílání příspěvků do nového 
městského periodika. Z řad komise vznikl dotaz na prodejnost periodika.  

Komise žádá o získání informací o prodejnosti danéh o městského periodika. 

Návšt ěva Ertzhausenu  – Pí Sosnovcová podala informace o spolupráci v oblasti V a V. 
Nedávná návštěva měla soukromý charakter, účastníci si cestu hradili, nejednalo se o oficiální 
jednání, ale o občanskou cestu pro seznámení s MH. Mezi návštěvníky byli zastoupeni i 
členové městského parlamentu a starosta. 

I přes soukromý charakter návšt ěvy vznikl nápad na podání žádosti Mobilita mládeže – 
jednalo by se o účast 15 lidí z MH a 15 lidí z Ertzhausenu (ve věku 13 – 15 let). Akce by v sobě 
obsahovala týdenní pobyt v létě 2016 v MH a týdenní pobyt v létě 2017 v Ertzhausenu. Jednalo 
by se především o volnočasové aktivity.   

Komise se v rámci tohoto tématu dostala k myšlence možné cesty – návštěvy v Ertzhausenu 
s důrazem na téma výchova a vzdělávání, školský systém apod.  

 

11.Aktuální témata 

Pí Dobiášová vybrala pro červnové setkání komise dvě inspirativní práce s textem a knihou a 
seznámila s nimi komisi:  

Storytelling -  http://story-telling.cz/ je ve zkratce řečeno vyprávění příběhů. Je to návrat a 
znovuobjevování hluboce zakořeněné tradice. Vyprávění je specifická divadelní disciplína, která 
využívá mnoha druhů cvičení, her a především představivosti vypravěčů, kteří jsou zároveň 
autory a interprety příběhu. Schopnost vyprávět můžeme ovšem jako každou jinou rozvíjet, 
zdokonalovat a používat. Ze schopnosti se může stát umění. Takto definujeme disciplínu 
zvanou oním mezinárodní slovem storytelling. 
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Listování -  http://www.listovani.cz/ Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh 
scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z 
četby. Délka představení se pohybuje mezi ověřenými 35 až 60 minutami, podle věkové 
skupiny. Vstupné na představení pro děti mateřských a základních škol činí 50,- Kč. Pro 
víceletá gymnázia a střední školy je to na žáka 60,- Kč. Na základě objednávky přijedou na 
danou školu. 

Pí Beranová upozornila členy na Festival chytrého u čení – 
http://www.radostzit.cz/festival2015/index.htm ZŠ Dukelská, sobota 23. 5. 2015 

Pí Šeflová  slíbila do cca poloviny června 2015 poslat pí Dobiášové soupisku možností pro 
projekty/granty  v oblasti výchovy a vzdělávání.  

12.Diskuse 

 

13.Závěr 

S příslušnými podklady komisi seznámil/a pan/-í Dobiášová pomocí tištěného programu pro 
dané setkání, další podklady pro jednání komisi dodala pí Exnerová a pí Szajda. 

č. 1 Komise OPAKOVAN Ě doporu čuje RaMě 

- zvýšení časové dotace pro práci o.s. Semiramis, 

- získání školního psychologa pro potřeby místních škol. 

č. 2 Komise bere na v ědomí navrhované aktivity  – viz zápis průběhu jednání. 

č. 3 Komise žádá  

- o odpověď na otázku, zda je třeba ještě nějaký způsobem zpracovat informace ze zápisů 
návštěv škol a zařízení, či zda je tento úkol z pohledu komise pro tento rok dokončen, 

- o poskytnutí informací o prodejnosti daného městského periodika, 

- o poskytnutí informací týkající se podmínek provozu Mateřského centra Kohoutek a 
dlouhodobého záměru s tímto prostorem,  

- RaMe o možnost pořádání schůzek parlamentu na půdě MÚ MH.  

č.4 Komise navrhuje RaMe  

- schválit výměnu pí Skramuské za.pí Exnerovou.  

 

Zapsala: Mgr. Iva Dobiášová  Rozesláno:  e-mailem (Ivou Dobiášovou) 

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


