Komise školská Rady města Beroun
Zápis č. 2/2020
z jednání komise školské konaného dne 9. 3. 2020
od 16.00 hodin v zasedací místnosti Obřadní místnosti MěÚ

Přítomni:
Členové komise: Mgr. Luděk Trejbal, Mgr. Ivana Ečerová, Mgr. Eva Jakubová, PaedDr. Hana
Fechtnerová, Mgr. Jitka Haklová, Mgr. Miroslava Holubová, Mgr. Antonín Leopold,
Mgr. Miroslav Žbel.
Hosté: Mgr. Dušan Tomčo, Ing. Simona Boldi
Omluveni: Mgr. Eva Chlumská
Tajemnice komise: Mgr. Květuše Slavíková
Ověřovatel zápisu: Mgr. Miroslav Žbel
Program jednání:
1. Organizační záležitosti.
2. Informace k průběhu výstavby ZŠ Závodí.
3. Přehled vybraných ukazatelů hospodaření škol za rok 2019 - zřizovatel Město Beroun.
4. Problematika spádových obcí pro školská zařízení.
5. Různé.
Jednání
K bodu 1 Organizační záležitosti
Předseda komise Mgr. Luděk Trejbal konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
Předseda komise jmenoval ověřovatelem zápisu Mgr. Miroslava Žbela.
Usnesení:
Hlasování:

Komise školská program jednání schvaluje ve výše uvedeném znění.
8 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Kontrola plnění usnesení komise
Kontrolu plnění usnesení komise provedl její předseda a konstatoval, že Zápis č. 1/2020
z minulého jednání komise školské byl předložen Radě města k projednání. Usnesením č.
42/36/RM/2020 ze dne 19. 2. 2020 Rada města bere uvedený zápis na vědomí.
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Usnesení:

Školská komise bere uvedené informace na vědomí.

Z jednání RM dne 29. 1. 2020:
25/35/RM/2020 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových
organizací ve školství zřízených městem Beroun
26/35/RM/2020 Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením 2. základní školy a mateřské
školy, Beroun, Preislerova 1335 do programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje.
Z jednání RM dne 19. 2. 2020:
42/36/RM/2020 Zápis komise školské Rady města Beroun č. 1 2020
43/36/RM/2020 Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného daru – Women for Women – 2.
ZŠ a MŠ Preislerova
44/36/RM/2020 Smlouva o spolupráci SOŠ a SOU – Hlinky, Okružní 1404 a města Beroun
na projektu Řemeslo má zlaté dno
Usnesení: Školská komise bere uvedené informace na vědomí.
K bodu 2 - Informace k průběhu výstavby na ZŠ Závodí
Předseda komise Mgr. Trejbal informoval o průběhu výstavby. Řešilo se pár problémů, které
ale nebudou mít zásadní dopad na dokončení výstavby a vše by mělo být dokončeno
v termínu.
Usnesení:
Hlasování:

Školská komise bere uvedené informace na vědomí.
8 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 3 – Přehled vybraných ukazatelů hospodaření škol za rok 2019 – zřizovatel
město Beroun
Předseda komise Mgr. Trejbal shrnul informace o hospodaření škol. Představil sledované
ukazatele (energie, telekomunikace, teplo-plyn, voda), sdělil konkrétní hodnoty u jednotlivých
škol a porovnal s hodnotami z předchozích let.
Usnesení:
Hlasování:

Školská komise bere uvedené informace na vědomí.
8 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 4 Problematika spádových obcí pro školská zařízení
Předseda komise Mgr. Trejbal představil podobu připomínkovaných vyhlášek ke stanovaní
školských obvodů pro mateřské a základní školy.
Mgr. Miroslav Žbel se dotázal, jakým způsobem bude řešeno u mateřských škol rozdělení do
jednotlivých škol při stanovení jednoho školského obvodu. A podle jakého klíče jsou děti do
mateřských škol přijímány.
Mgr. Jitka Haklová sdělila, že jsou základní kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy
zakotveny ve školském zákoně, přičemž klíčovým kritériem je trvalé bydliště dítěte a
dovršení 3 let věku dítěte do 30.8. Shrnula důvody pro doporučení stanovení jednoho
školského pro mateřské školy v Berouně.
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Tajemnice komise informovala, že podoba vyhlášek byla připomínkována řediteli škol a
jejich připomínky byly zapracovány. Dále byly zaslány k připomínkám Ministerstvu vnitra
ČR, které navrhované podoby vyhlášek neshledaly v rozporu se zákonem. Platnost vyhlášek
je plánovaná na školní rok 2020/2021. Shrnula hlavní důvody úpravy obecně závazných
vyhlášek.
Předseda potvrdil informace tajemnice komise, že hlavním důvodem pro změnu vyhlášek byl
vznik nových ulic v různých lokalitách Berouna, úprava obvodů u ZŠ mezi ZŠ Wagnerovo
náměstí a ZŠ Beroun – Závodí, a to s ohledem na dokončovanou rekonstrukci školy.
Snaha o zjednodušení stanovení školských obvodů MŠ (probíhající výstavba v lokalitách, kde
je již aktuálně řešena vyšší poptávka po umístění než je stanovená kapacita školy - MŠ
Tovární nebo MŠ Vrchlického).
Usnesení: Školská komise přijímá a souhlasí s navrhovanými podobami obecně závazných
vyhlášek ke stanovení školských obvodů mateřských a základních škol města Beroun.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 zdržel se
K Bodu 5 - Různé
Informace ke konkursnímu řízení na vedoucí pracovní místa ředitele/ředitelky školy
Předseda informoval o vyhlášených konkursních řízení na vedoucí pracovní místa
ředitele/ředitelky Mateřské školy Vrchlického 63, Beroun a Základní školy Wagnerovo
náměstí 458.
Monitorování korona virové nákazy
Předseda požádala místostarostu Mgr. Dušana Tomču o informování členů, jakým způsobem
monitoruje město Beroun průběh korona virové nákazy.
Mgr. Dušan Tomčo informoval, že město Beroun svolává v týdnu od 9. 3. 2020 Radu pro
krizové řízení města. Dále sdělil, že školám v Berouně jsou zasílány informace o nastavených
opatřeních.
Mgr. Antonín Leopold potvrdil, že školy informovány jsou a to jak od zřizovatele, tak od
kraje.
Pronájem sálu KD Plzeňka pro maturitní plesy
PaedDr. Hana Fechtnerová požádala místostarostu o dořešení žádosti středních škol týkající
se možností využívání prostorů KD Plzeňky pro pořádání maturitních plesů.
Mgr. Dušan Tomčo přislíbil dořešení žádosti a svolání jednání k danému v případě potřeby.
Po vyčerpání programu předseda komise ukončil její jednání v 17:20 hodin.
Zapsala: Mgr. Květuše Slavíková
Ověřil: Mgr. Miroslav Žbel
Předseda komise: Mgr. Luděk Trejbal

„ověřeno datovou schránkou“
„ověřeno datovou schránkou“
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