
 Mnichovo Hradiště – Komise pro výchovu a vzdělávání  
 

Jednání komise - středa 8. března 2017 

Od 16:30 do 18:25, Gymnázium Mnichovo Hradiště 

Přítomni:  Jiří Bína, Lucie Beranová, Svatava Bukvičková, Iva Dobiášová, Soňa Košková, 

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

Šeflová, Věra Vlasáková, hosté: Martina Kulíková, Jan Mareš, Renata Pažoutová, 

Robert Rölc, p. Soukup 

Omluveni: Vladimír Čermák, Helena Charvátová, Alena Hejlová, Rudolf Vízek (rezignuje) 

Nedostavili se: Jaroslava Kolomazníková, Jaroslav Vídeňský 

 
0. Přivítání, harmonogram schůzky 
1. Prezentace demografické studie ORP MH  
2. Dotazník MAP, aktivity MAP  
3. Setkání s RaMe (informace z 6. 3. 2017) 
4. Volnočasové centrum - jeho současné využití, nápady do budoucna 
5. Objekt Mírová ulice – návrhy žáků  
6. Reflexe návštěvy v SPC Čáp 
7. DVPP ZŠ Kunratice 
8. Návštěva – Semily Waldorf 
9. Další výjezdy v roce 2017 
10. Rezignace na členství - p. Vízek 
11. Aktuální témata 
12. Diskuse 
13. Závěr 

 

Program připravila Iva Dobiášová. 

0. Přivítání, harmonogram 

 

1. Prezentace demografické studie ORP MH  
Na základě dohody s MAP představil pan Soukup z firmy Výzkumy Soukup prezentaci 

demografické studie ORP MH, tedy současné demografické trendy v ORP Mnichovo 

Hradiště, vývoj počtu dětí i  to, zda budou současné kapacity škol dostatečné. Prezentace se 

mimo stálých členů komise zúčastnili i další zájemci - hosté.  

Podrobnější data jsou umístěna kromě jiného na webových stránkách MAP - 
http://www.map-mh.cz/. Stručné shrnutí podstatného sepsala pí Tomášová, členka komise i 
MAP:  

Studie je prognózou vývoje počtu obyvatel v ORP Mnichovo Hradiště ve 3 variantách (nízká, 
střední a vysoká) a pro město Mnichovo Hradiště ve střední variantě vždy do roku 2030. Jen 
pro zajímavost můžeme uvést některé výstupy týkající se vzdělávání. Pokud jde o kapacitu 
mateřských škol, po plánovaném navýšení kapacity v Bosni a v Mnichově Hradišti by v 
případě nejpravděpodobnější varianty vývoje počtu obyvatel mohli být uspokojeni všichni 
zájemci o MŠ. Nicméně v případě státem zamýšleného přijímání dvouletých dětí do MŠ dané 
kapacity stačit nebudou. Zajímavý byl též výsledek týkající se základních škol, z něhož 
vyplynulo, že zde existuje velký rozdíl mezi kapacitou ZŠ dle registru a reálnou kapacitou ZŠ 
dle zástupců škol (rozdíl činí zhruba 400 míst) – bude tedy nutné udělat revizi kapacit škol. 

Do budoucna bude také nutné počítat např. s tím, že v příštích pěti letech vzroste počet dětí 
ve věku 11–14 let zhruba o 30–35 % a do roku 2025 dokonce o 50 %! Bude tedy potřeba pro 

http://www.map-mh.cz/
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ně vytvořit nějakou infrastrukturu. Ale nejenom pro ně, kromě zvyšujícího se počtu teenagerů 
můžeme počítat též s nárůstem počtu seniorů starších 80 let. Ze stávajících cca 800 naroste 
jejich počet na zhruba 1000–1200, což s sebou jistě přinese požadavky v oblasti 
zdravotnictví, sociálních služeb a bezbariérovosti. 

Komise považuje v souvislosti s demografickou studií ORP MH za nutné provést revizi 
kapacit škol, na místě je i zvážení změny situace v oblasti zdravotnictví a sociálních 
služeb. 
 
 
2.Dotazník MAP, aktivity MAP 

Předsedkyně připomněla možnost vyplnit dotazník týkající se potřeb aktérů vzdělávání 

v ORP MH.  

Z aktivit MAP pí Dobiášová připomněla schůzku pracovní skupiny, která se uskuteční ve 

Volnočasovém centru v MH ve čtvrtek 9. 3. 2017 od 17:00. Schůzka byla tentokrát zaměřena 

na tzv. budování kapacit – tedy především na téma vzdělávání všech, kdo se na vzdělávání 

dětí a žáků do 15 let na Mnichovohradišťsku podílejí, hledání forem, témat, nápady na 

konkrétní lektory apod. Výchozím podkladem byl strategický rámec. 

Mezi aktivity plánované MAP v blízké době se jedná o tyto:  

Přednáška Mgr. Andrey Žilkové, Ph.D.  

Lektorka Andrea Žilková je psychoterapeutka a speciální pedagožka zabývající se tématy: 

Jak mluvit s dětmi, aby poslouchaly, Bezpečnost dětí na internetu, Šikana ve škole, První 

třídou bez problémů 

Setkání s Mgr. Stanislavou Emmerlingovou - téma Proč dítě zlobí 

Lektorka Stanislava Emmerlingová vede více než 20 let poradnu pro děti s poruchami učení 

a chování, dále je autorkou dyslektické tvořivé čítanky "Když dětem nejde čtení" 

(nakladatelství Portál) a také přednáší na seminářích pro pedagogy z MŠ a ZŠ. 

 
Prevence syndromu vyhoření 

Nejbližší akcí je výjezd na ZŠ Kunratice – viz níže. 

 

3. Setkání s RaMě 

V pondělí 6. 3. 2017 proběhlo setkání předsedů komisí s RaMe. Pí Dobiášová v předstihu 

zaslala panu Šindeláři podstatné body k diskusi s RaMe, podklady získala od členů komise. 

Jednalo se o tato témata:  

1.Školní psycholog 

Možnost využití jeho služeb na všech školách v MH (k dnešnímu dni jen někde)  

• Vhodné preventivní opatření z oblasti jednotlivce i skupiny, učitele, žáka, rodiče 

• Možnost využít modelu financování v Mladé Boleslavi 

2. Primární prevence na školách 
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Návrh na příspěvek již od 4. tříd základní školy 

• Její nutnost, význam pro budoucí vývoj jedince, následný vliv na zapojení do sociálních skupin 

• Odborná, kvalitní, zajišťovaná Semiramis (dlouholetá zkušenost) 

3. Terénní nízkoprahové centrum 

Práce s dětmi (mladí do 18 let) v terénu a malá základna pro pracovníky 

• Její potřebnost, variace ke klasickému nízkoprahovému zařízení, které v MH není 

• Možnost využití služeb Semiramis 

4. Nesoutěžní preventivní aktivity  

„Soutěž“  - zadání týkající se prevence (sociálně patologických jevů) 

• Pro děti (mladí do 18 let) z celého města, bez ohledu na školu, kterou navštěvují 

• Prevence skrze nezastrašovací, ale tvořivou aktivitu  

• Možnost využít avizované prostředky z výběru pokut? 

5. Zaměstnanec MěÚ MH pro oblast výchovy a vzdělávání 

Jedna osoba starající se pouze o tuto tematiku  

• Odborník, který problematice dobře rozumí, sleduje situaci, v tématu se dobře orientuje, je 

mu denním chlebem 

• Téma se objevilo v rámci jednání komise i v rámci jednání MAP 

• Možná by stačil i někdo na kratší pracovní úvazek – potřeba promyslet 

6. Status chův v MŠ pro dvouleté děti 

S přijetím mladších dětí do MŠ vznikne otázka: 

Bude město chůvu nebo chůvy platit, nebo se budou finance hledat jinde? 

 

Předsedkyně RaMě s body stručně seznámila, poděkovala za poskytovaný dopravní 

prostředek na výjezdy a zmínila ochotu p. Bíny ujímat se cca 1x měsíčně role řidiče. Panu 

Knoblochovi osvětlila podstatu funkce školního psychologa, téma zpřesnila i pí Sosnovcová. 

Pí Podzimková podpořila myšlenku školního psychologa i potřebu odborníka na pozici 

samostatně fungujícího školského odboru. Pí Dobiášová pro případné další jednání připraví 

z vlastní iniciativy finanční podklady pro provoz psychologa i rozšíření preventivních aktivit 

pro základní školy od 4. ročníku.  

Pan starosta zmínil, že nejsou k dispozici žádná data týkající se počtu osob, kterých by se 

týkala služba nízkoprahového zařízení či terénní služby.  

Jako nadějné se jeví možné využití prostředků získaných na pokutách pro potřeby případné 

nesoutěžní aktivity pracující s tématem prevence.  

Pí Košková v souvislosti s tématy oznámila, že jedná o termínu výjezdu do diagnostického 

ústavu v Praze (Lublaňská). Dále zmínila, že se jako jedno z aktuálních témat sociálně 

patologických jevů objevilo téma sextingu (děti pod 15 let -2. stupeň ZŠ si posílají fotografie 
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intimních míst apod.). V jednání je program ve spolupráci OSPOD – Policie ČR – Probační a 

mediační služba. 

Pí Beranová reagovala na informaci o tom, že MěÚ nemá data počtu osob, kterých by se 

týkala služba nízkoprahového zařízení či terénní služby. Data by měla být k dispozici z tzv. 

Komunitního plánování, které nedávno v MH probíhalo.   

Pí Košková též uvedla, že pokud se někde zavádí terénní sociální služba, po určité době se 

vyhodnotí, nakolik je služba využívána a jak v jejím poskytování dále postupovat.  

Další zprávou je, že od počátku dubna 2017 bude v MH fungovat poradna organizace 

LAXUS. Pí Košková nabídla leták informující o poskytování služby v MH. 

Na komisi ve středu 3. 5. 2017 by měl též dorazit terénní pracovník a prezentovat terénní 

nízkoprahové služby. 

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 RaMe je možné navštívit komisi 3. 5. 2017, kdy bude 

přítomna ředitelka Laxus, Bc. Mifková, která seznámí komisi se službou nízkoprahové 

zařízení, možností terénní formou. 

 

4.Volnočasové centrum 

Pí Dobiášová získala od pana Menzela následující tabulku vypovídající o současném využití 

Volnočasového centra:  
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Pan Menzel též poskytl seznam nepravidelných akcí, který je komisi k dispozici též.  

Od pí Mareše, předsedy komise pro sport a zájmovou činnost, se pí Dobiášová dozvěděla, 

že tato komise též téma projednává. Získala od něj materiál týkající se finanční náročnosti 

provozu budovy za rok 2016.  

Mzdové náklady: 348 tis. Kč (včetně soc. a zdr. pojištění zaměstnavatele) 

 

Předsedkyně navrhla zjistit jednoduchým dotazníkovým šetřením, zda a jak vysokou cenu 

byly ochotny organizace za pronájem platit. Zda svoji činnost ve Volnočasovém centru i po 

zpoplatnění zachovají (případně za jakých podmínek). Též navrhla zjistit, jak je s podobnými 

zařízeními nakládáno v jiných městech. 

 

Pan Bína uvedl, že město bude patrně chtít uhradit asi jen cenu energií. Při diskusi k tématu 

vzniklo několik návrhů možné využití prostoru: dětské centrum, zázemí pro mládež, 

alternativní škola, nabídnout k pronájmu pro podnikatelský záměr, ordinace, prostor pro 

poradnu (např. LAXUS), pronajímat na oslavy.  

 

V souvislosti s probíraným tématem padl nápad podívat se do Volnočasového centra. 

Předsedkyně zjistí možnost konání komise ve Volnočasovém centru (např. 3. 5. 2017). 

 
Komise předkládá 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. 
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5.Objekt Mírová ulice – návrhy žáků  
K dnešnímu dni se sešly následující návrhy z několika škol: 
 
ZŠ Sokolovská 

• sedací pytle, sedačka 

• stolní fotbal 

• malé branky na minifotbal 

• playstation + hry 

• počítač 

• reproduktory 

• knihovna s bestsellery (spolupráce s městskou knihovnou) 

• deskové hry (Aktivity, Alias Party, karty, Twister, Uno apod.) 

• možnost občerstvení, pití 
 
Gymnázium Mnichovo Hradiště 

• stolní fotbálek, kulečník 

• knihovnička 

• zásuvky, wifi 

• deskové hry 

• sedací pytle, houpací sítě, místa k sezení 

• rádio 

• kávovar, obsluha 

• lehké občerstvení 

• teplo, světlo, něco na sezení, stoly 

• Možnosti využití: Dračí doupě, deskové odpoledne, LARP 
 

Z diskuse vyplynulo, že je třeba nepojmenovávat prostor jako nízkoprahové centrum – to má 
jinou formu než navrhovaný prostor.  
 
Pí Šeflová upozornila na fakt, že v Mělníce mají nízkoprahové centrum v maringotce, pí 
Beranová připomněla, že klasické nízkoprahové zařízení je v Mladé Boleslavi (tzv. Činžák, 
suterénní prostor na rohu Čechovy a Havlíčkovy ulice, již od roku 2010, klub provozuje 
sdružení Proxima Sociale, věnuje se dětem a mladým lidem ve věku od 12 do 22 let, 
poskytuje jim  bezpečný prostor (bez drog, alkoholu a agrese) pro volnočasové aktivity., 
mohou si zde udělat úkoly i poradit se se sociálními pracovníky o svých problémech.), pí 
Košková dodala, že na Černém Mostě je takové zařízení umístěno v autobuse.  
 
Pí Beranová navrhla, aby se vytvořilo nízkoprahové zařízení v tzv. Posilovně u Jizery. Též 
připomněla, že při Komunitním plánování se mladí vyjádřili ve smyslu, že podobné zařízení 
v MH chybí.  
  
Komise předkládá RaMě návrhy, které vzešly z dotazování žáků na místních školách, 
na zařízení do Komunitního centra pro mládež (Mírová ulice):  

• stolní fotbálek, kulečník, malé branky na minifotbal, playstation a hry 

• počítač, reporduktory 

• knihovnička/knihovna s bestsellery (spolupráce s městskou knihovnou) 

• zásuvky, wifi 

• deskové hry (Aktivity, Alias Party, karty, Twister, Uno apod.) 

• sedací pytle, houpací sítě, místa k sezení 

• rádio 

• kávovar, obsluha 

• lehké občerstvení 

• teplo, světlo, něco na sezení, stoly 

• možnosti využití: Dračí doupě, deskové odpoledne, LARP 
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a dále upozorňuje na fakt, že je třeba nepojmenovávat prostor jako 
nízkoprahové centrum – to má jinou formu než navrhované zařízení.   

 
 
6. Reflexe návštěvy v SVP Čáp 
Předsedkyně shrnula postřehy z návštěvy:  
Ve čtvrtek 16. února 2017 se uskutečnil výjezd do Střediska výchovné péče Čáp v Liberci. 
Zájemci se seznámili se službami, které SVP nabízí – ambulantně i pobytově. Zároveň si 
prošli i danou budovy, získali cenné informace o fungování dané organizace. Zařízení 
pracuje především s dětmi od pěti do osmnácti let. Dítě i rodič jsou v SVP dobrovolně, 
nejčastěji se pracuje s tématy agrese, zneužívané dítě, experimenty s návykovými a 
omamnými látkami. V případě potřeby dítě předávají dále do péče psychiatrické či ADVAITě 
(léčba závislostí). Pracuje se s dítětem i s rodiči, často na nastavení pravidel.  Čekací době 
je cca tři měsíce. Pobyt trvá dva měsíce, ne všechny děti absolvují pobyt celý. Skupina je 
prolínací – otevřená. Žák jezdí v polovině pobytu do své školy na přezkoušení. Dítě je zde 
bez mobilu. Největším problémem jsou děti nerespektující pravidla, rodiče, která pravidla 
sami nedodržují, pravidla nenastavují.  Další SVP je ve Frýdlantě či v České Lípě.  
 
 
7. DVPP ZŠ Kunratice 
Pí Dobiášová shrnula informace k výjezdu, který organizuje:  
Výjezd ve formě DVPP se uskuteční ve středu 29. 3. 2017. Odjezd z náměstí – parkoviště 
MěMH je v 6:00, předpokládaný příjezd na ZŠ Kunratice je v 7:30. Předpokládaný návrat je 
do 15:30. 
Program: 

Program Metody aktivního učení 

8:00 –   8:45 hodin                     příjezd, přivítání, občerstvení, představení školy 

8:55 –   9:40 hodin                     návštěva 2. vyučovací hodiny 

10:00 – 10:45 hodin                   návštěva 3. vyučovací hodiny  

10:55 – 12:15 hodin                   prohlídka školy, beseda s vedením školy 

12:15 – 13:00 hodin                   oběd ve školní jídelně 

13:00 – 14:00 hodin                   společná reflexe s pedagogy ZŠ Kunratice 

 
Přihlášení k 8. 3. 2017:  
ZŠ Sokolovská: Petra Kašparová, Tereza Musilová Ficková, Kateřina Pospíchalová 
ZŠ Studenstká: Tereza Nohýnková, Iva Kyselová, Ivana Průšková, Martina Sehnoutková, 
Lucie Beranová (rodičovská dovolená) 
ZŠ Švermova: Soňa Razáková, Zuzana Hladíková 
Gymnázium Mnichovo Hradiště: Iva Dobiášová, Lenka Sosnovcová, Petr Mazánek 
Městský úřad: Jiří Bína 
 
 
8. Návštěva - Semily, střední škola 
Na středu 15. 3. 2017 je naplánován výjezd do Semil, na střední školu (waldorfskou).  
Odjezd parkoviště MěÚ je ve 14:15. 
Ředitel školy: Mgr. Ivan Semecký, Tyršova 485, 513 01 Semily 

tel. 732736862  info@waldorf.semily.cz,  www.waldorf-semily.cz 
 

mailto:info@waldorf.semily.cz
http://www.waldorf-semily.cz/
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Zájemci: Beranová, Bína, Dobiášová, Tomášová. 
 
 
9. Další výjezdy v roce 2017 
Předsedkyně opakovaně psala do MŠ Huntířov u Železného Brodu (bez odpovědi). Stále 
čeká na odpověď z MŠ v Sedmihorkách.  
Navrhované výjezdy:  

Svobodná škola Jablonec 

Svobodná škola Liberec 

Montessori Mladá Boleslav, Kosmonosy – květen 2017 

Soukromá ZŠ Benátky nad Jizerou – červen 2017 
Termíny, které bude posílat na daná místa: 4. 4., 19. 4., 17. 5., 31. 5., 7. 6., 21. 6. 2017. 

Zůstávají ještě případně již zmiňované:  

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s., Holešovice http://www.prirodniskola.cz/ 

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

 
10. Rezignace na členství - p. Vízek 
Pan Vízek e-mailem pí Dobiášové oznámil, že rezignuje na své členství v komisi.  
 
Komise bere na vědomí rezignaci p. Vízka.  
 
 
11. Aktuální témata 
V průběhu února zaslala pí Beranová členům komise odkazy na inspirativní články z oblasti 
školství.  
Festival Jeden svět 
Vzhledem  k tomu, že organizace Téma dne letos festival nepořádá a pí Dobiášové se 
nepodařilo přesvědčit, aby si liberecká pobočka Člověka v tísni vzala Mnichovo Hradiště pod 
svá křídla, festival se letos v MH oficiálně neuskuteční. Pí Dobiášová uspořádá projekce 
jinou cestou (loňské a starší filmy) pouze ve třídách na gymnáziu. 
Street worker – květen pí Košková 
Montessori – návštěva pí učitelky, pí Beranová 
 - zjistit aktuální situaci 
Pí Beranová poskytla členům komise materiál týkající se finančních nákladů na Kamelot. 
 
12. Inspirace 
www.varianty.cz:  
Filosofie pro děti – 16. 3. 2017, https://www.varianty.cz/akce/118-velke-otazky-o-svete-
prostrednictvim-filozofie-pro-deti-2 
Labyrint migrace – 17.3. 2017 https://www.varianty.cz/akce/119-labyrint-migrace 
Storyslam – 20. 3. 2017https://www.varianty.cz/akce/124-storyslam-svetovy-den-vypraveni 
Principy nezraňující komunikace – 27. 3. 2017 https://www.varianty.cz/akce/122-principy-
nezranujici-komunikace-ve-skole 
Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 11. 4. 2017 
https://www.varianty.cz/akce/116 
 
Jeden svět na školách uspořádal v únoru konferenci na téma Mediální výchova. Materiál 
z konference nechává pí Dobiášová k nahlédnutí. Též dává k nahlédnutí starší číslo 
Školního poradenství v praxi. Vyzdvihuje též proběhlý seriál v MfD, který se věnoval 
čtenářské gramotnosti a na který upozornila Ivana Průšková. Seriál je nyní ke stažení na 
stránkách projektu Pomáháme školám k úspěchu.  
http://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/projekt/pedagogicke-
inspirace/jak-naucit-deti-spravne-cist 
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13.Diskuse 
 
14. Závěr 

 
 č. 1 Komise dává RaMě na vědomí, že považuje v souvislosti s demografickou studií ORP MH za 

nutné provést revizi kapacit škol, na místě je i zvážení změny situace v oblasti zdravotnictví a 

sociálních služeb. 

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. 

 

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. 

Č. 4 Komise předkládá RaMě návrhy, které vzešly z dotazování žáků na místních školách, na 

zařízení do Komunitního centra pro mládež (Mírová ulice):  

• stolní fotbálek, kulečník, malé branky na minifotbal, playstation a hry 

• počítač, reporduktory 

• knihovnička/knihovna s bestsellery (spolupráce s městskou knihovnou) 

• zásuvky, wifi 

• deskové hry (Aktivity, Alias Party, karty, Twister, Uno apod.) 

• sedací pytle, houpací sítě, místa k sezení 

• rádio 

• kávovar, obsluha 

• lehké občerstvení 

• teplo, světlo, něco na sezení, stoly 

• možnosti využití: Dračí doupě, deskové odpoledne, LARP 
 
a dále upozorňuje na fakt, že je třeba nepojmenovávat prostor jako nízkoprahové centrum – to má 
jinou formu než navrhované zařízení.   
 

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

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 (pí Košková, pí 

Beranová). 
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. 


