Komise pro školství a vzdělávání Rady města Mníšek pod Brdy
Zápis z jednání č.7, konaného dne 28.1.2013

Přítomné členky Komise pro školství a vzdělávání:
Mirka Vlčková, Vlaďka Pirichová, Marie Šretrová, Petra Poučková, Michaela Pažoutová,
Marcela Krákorová, Pavla Duchoňová, viz prezenční listina
Hosté: Miloš Navrátil
Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Mníšek pod Brdy
Termín konání: 28.1.2013 v 17:00 hodin
Zapsala: Mirka Vlčková

Agenda jednání Komise:
Bod:

Odpovědná osoba:

Přivítání, vzájemné představení se členek komise

M. Vlčková

Souhrn role komise

M. Vlčková

Dohoda o setkávání komise

M. Vlčková

Souhrn aktuálního dění v jednotlivých školských zařízeních a
NNO v MpB
Jak na další spolupráci MŠ, ZŠ, ZŠ spec v roce 2013

jednotlivé členky komise

Přípravná třída

všechny členky komise
společně
M. Krákorová

Souhrn aktuálního dění ve speciálním školství

M. Krákorová

Zápis z jednání Komise:
1. Přivítání, vzájemné představení se členek komise:
Miroslava Vlčková členky komise přivítala a členky komise se vzájemně představily.
Představil se také host komise, pan Miloš Navrátil.
2. Souhrn role komise:
Roli Komise krátce shrnul pan Navrátil. Jednací řád a náplň činnosti komise budou rozeslány
členkám komise emailem. Zápisy ze zasedání Komise budou nadále vyvěšovány na web
města, kde jsou dostupné veřejnosti.
3. Dohoda o setkávání komise:

Komise se bude v roce 2013 setkávat jednou za dva měsíce. Každé další setkání bude
dohodnuto vždy na probíhající schůzce.
4. Souhrn aktuálního dění v jednotlivých školských zařízeních a NNO v MpB:
MŠ Nová: Začal provoz v nové budově Edenu (zkapacitnění o 25 míst), přibyli
zaměstnanci, v tuto chvíli máme 25 členů v týmu, jsou zaškoleni v ŠVP. Překonali jsme
havárii topení, děkujeme p.řed. Pažoutové za výpomoc v krizové situaci. Rodičům se ve
školce Eden moc líbí. Bude DoD v obou budovách a členky Komise jsou srdečně zvány.
P.řed. Poučková absolvovala v létě letní školu Začít spolu, používáme intenzivně prvky
programu, které nám vyhovují, velice se osvědčuje kombinace Začít spolu s klasickou
osvědčenou výukou. Připravujeme se na další zápis.
MŠ 9.května: Čilá spolupráce s o.s. Fabiánek i Miniškolkou Sluníčko. Školka upevňuje
pravidla spolupráce s rodiči. Daří se jim pracovat s integrovanými dětmi a naplňovat ŠVP.
ZŠ Komenského 886: Vznikla přípravná třída a družina. Do čtyřčlenného sboru přibyli 3
noví kolegové, ale již se ve své činnosti zaběhli. Pokračujeme v realizaci ESF projektu a
uspěli jsme v grantu Ministerstva životního prostředí, budeme stavět venkovní učebnu u
knihovny na zahradě. Jsme přihlášeni do programu Ekoškola, Mléko do škol, Ovoce do škol.
Spolupráce s rodiči je velice úzká.
ZŠ Komenského 420: Ve škole proběhly velké změny, situace se postupně stabilizuje.
Zpracováváme grant z ESF – herní prvky, zahradní učebna, úprava prostor mezi dílnami a
školou a rekonstrukce dílen, podáme do konce února. Jsme zapojeni do projektu Ekoškola,
Rodiče vítáni a Začít spolu. Především na 1.stupni je zájem o individuální třídní schůzky, na
2.stupni schůzky začínáme zkoušet. Řešili jsme problém s velkou přestávkou a chozením
ven, situace se zklidnila, řešíme s rodiči. Řešíme vybavení školy – interaktivní tabule a nové
počítače, proškolení učitelů v používání. DVPP – bude probíhat kurz Kritického myšlení.
Všichni pedagogové i z dalších školských zařízení jsou na kurz KM zváni. Další oblast práce
byla družina, situace se stabilizovala, přijati všichni zájemci o družinu. Proběhl sběr papíru,
získané zdroje si jednotlivé třídy použily dle svého rozhodnutí. Snažíme se o dobrou
spolupráci se školní jídelnou. Složení stávajícího ped.sboru – 4 noví členové pedagogického
sboru. Obnovujeme spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou Příbram, máme
přibližně 10-15 integrovaných dětí.
Fabiánek o.s.: Přestěhován z prostor bývalé družiny do nových prostor. Zaběhla se nová
pravidla spolupráce s rodiči, nová pravidla stravování a pobytu venku. Usilujeme o
mezigenerační spolupráci (inkluzi) dětí se seniory. Děti pro seniory vytvářejí dárečky, samy
je seniorům rozdávají. Děti byly se seniory na výletě na zámek. Spolupráce s Domovem
důchodců probíhá za podpory odborníka, ergoterapeuta. Proběhla společná Vánoční
besídka, děti připravily pro seniory program.
5. Jak na další spolupráci školských zařízení a NNO:
Na příštím setkání probereme jak budeme postupovat při tvorbě případného strategického
plánu rozvoje školství a vzdělávání v MpB. Mirka Vlčková probere tuto problematiku se
zástupcem města Milošem Navrátilem, a předloží Komisi jaké jsou možnosti

6. Přípravné třídy:
Bude Den otevřených dveří bude zápis dětí. Škola využívá informační prostor ve Zpravodaji,
informuje o činnosti třídy, děti se ve třídě připravují pro vstup do běžné základní školy.
Další témata a sdílení informací:
1. Byla navržena možnost spolupráce mezi ZŠ a knihovou. Paní řed. Pažoutová bude
v této věci jednat dále s městem.
2. V letošním roce by mělo být zavedeno nové financování asistentů pedagoga ve
třídách. Koncem února by měly být pokyny na stránkách MŠMT.
3. Otázka pro ZŠ – bylo by možné rozšířit využití školního hřiště, pro okolní školy a další
sportovní akce? ZŠ plánuje sportovní den a další sportovní akce s rodiči, olympijské
hry. Prostory školy by mohly využít NNO v Mníšku – Sokol, Fabiánek, a další.
4. Nápad – bylo by možné uspořádat společné poznávací setkání NNO, školských
zařízení a dalších veřejně prospěšných zařízení v Mníšku za účelem rozvoje
spolupráce?
5. Na příští setkání Komise pozveme řed. ZUŠ a vedoucí školní jídelny, za účelem
přímé komunikace a budoucí spolupráce.
6. Bylo navrženo, aby na některé další setkání byl pozván pan ředitel Domova
důchodců. Děkujeme mu za podporu o.s. Fabiánek. Tuto spolupráci Komise velice
podporuje a oceňuje.
Usnesení:
1. Komise dává podnět a doporučuje RM projednat možnost zajištění školního
psychologa pro práci ve všech městem zřizovaných školských zařízeních, zejména
pak základních školách. Komise současně doporučuje RM nabídnout činnost
školního psychologa i dalším obcím mikroregionu s tím, že by se rozložili nároky na
rozpočet.
Nápady na další práci komise:
1. Spolupráce s rodiči – zajímavé téma, na některých budoucích komisích probereme
způsoby spolupráce s rodiči jednotlivých zařízení, abychom se vzájemně obohatili a
inspirovali.
2. Školní jídelna – proběhla diskuse o podnětech ke školní jídelně a kvalitě
připravovaného jídla. Z iniciativy školy bylo uskutečněno dotazníkové šetření mezi
dětmi, probíhají jednání mezi školou a školní jídelnou. Komise požádala paní řed.
Pažoutovou o prezentaci průzkumu.
Další:
Komise děkuje za občerstvení paní Jarolímkové a za zajištění jednání panu Miloši
Navrátilovi.

