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Zápis z jednání komise pro vzdělání, sport a zájmovou činnost 
         konané dne 6.2.2019 v přednáškové místnosti volnočasového centra, od 17:00 do 17:45 hodin. 

 
 
 
Přítomni: Mgr. Lucie Beranová, Helena Charvátová, Ing. Tomáš Ježek, Ing. Jaroslava Kolomazníková, Mgr. Aleš 

Krejčík, Ing. Jan Mareš, Mgr. Petr Mazánek, Ing. Josef Ort, Mgr. Ivana Průšková, Mgr. Soňa Razáková, Mgr. 
Iva Štrojsová, PhDr. Markéta Tomášová, Věra Vlasáková 

Omluveni: Martin Blažek, Mgr. Vladimír Čermák, Hana Skramuská, Veronika Zlatušková, Bc. Soňa Košková 
Nedostavili se:    
 

 

PROGRAM:  
 1. Přivítání komise a seznámení s náplní práce. 

2. Předseda/Předsedkyně komise 
3. Problematika kapacit škol v MH 
4. Diskuse 
5. Stanovení dalších termínů jednání 

 

1. Přivítání 
Místostarosta města Jan Mareš přivítal všechny dorazivší členy nově vzniklé komise pro vzdělání, sport a zájmovou 
činnost a seznámil je s důvodem spojení dvou komisí z předchozího období – školství, sport a zájmová činnost jsou 
výrazně provázaná témata, sportovní komise v uplynulém období s porovnání s komisí pro výchovu a vzdělání výrazně 
nefunkční, vznik MAPII může pojmout hodně činností minulé komise pro výchovu a vzdělání. Následná debata o stylu 
fungování nové komise. Rozdělit na pracovní skupiny? Bude to smysluplné? Důležité bude předávat si informace mezi 
částí „školní“ a „volnočasovou“ a vyjadřovat se k tématům navzájem. Dále probrána agenda navržená radou města. 
Např. v první polovině roku 2019 bude připravován Plán rozvoje sportu v MH – komise bude mít možnost 
připomínkovat a zapojit se do přípravy. 
 

2. Předseda/Předsedkyně 
Komise pro vzdělání, sport a zájmovou činnost doposud jako poslední komise nemá svého předsedu. Paní Štrojsová 
nemá momentálně zájem o tento post. Dále osloveno několik členů komise, kteří se vyjádřili, že o předsednictví rovněž 
neusilují. Na jednání komise oslovena paní Beranová – chce si nechat čas na rozmyšlenou. Dále projednány varianty 
zda je předseda komise vůbec potřeba eventuelně možnost „klouzavého mandátu“. 
 

3. Problematika kapacit ve školách 
J. Mareš ústně nadhodil několik variant jak tuto problematiku řešit. V současnosti je připravuje odbor IKH. Vzneseno 
několik dotazů k jednotlivým možnostem. V současné době není ještě nic rozhodnuto, jakým směrem se vydat. Slíbeno, 
že komise bude mít možnost se k tématu vyjádřit. (13.2. zaslána členům prezentace s popisem jednotlivých variant – 
prosíme o připomínky popř. další možné návrhy). Možnost svolání pracovní schůzky komise k této tématice v 8. týdnu. 
Paní Kolomazníková představila návrh podmínek pro přijímání dětí do 1. ročníků. Nebyly uzavřeny školské obvody 
s okolními obcemi. Přijímat se budou jen děti s trvalým bydlištěm v MH. Prozatím to vypadá na 4 první třídy… případné 
zřízení 5. s sebou nese fyzický vznik nové třídy. 
 

4. Diskuse 
Logoped – jak to dopadlo?, místostarosta slíbil zjistit (aktuálně působí paní Nevřelová v prostorech DDM nad Coopem) 
Zařízení komunitní místnosti ve vznikajícím Komunitním centru – jak se to posunulo? – místostarosta slíbil zjistit. 
 

5.   Další termíny 
10.4.19, 5.6.19, 11.9.19, 20.11.19 – od 16.30 ve velké zasedací místnosti MěÚ MH 
 
 

Zapsal: Jan Mareš  
Rozesláno:   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise pro vzdělání, sport a zájmovou činnost a odbor Kanceláře vedoucího úřadu. 

 


