Komise školská Rady města Beroun
Zápis č. 3/2020
z jednání komise školské konaného dne 24. 6. 2020
od 16.00 hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ
Přítomni:
Členové komise: Mgr. Luděk Trejbal, PaedDr. Hana Fechtnerová, Mgr. Jitka Haklová, Mgr.
Miroslava Holubová, Mgr. Antonín Leopold, Mgr. Eva Chlumská.
Hosté: Mgr. Dušan Tomčo, Ing. Simona Boldi, Ilona Perglerová.
Omluveni: Mgr. Miroslav Žbel, Mgr. Ivana Ečerová, Mgr. Eva Jakubová.
Tajemnice komise: Mgr. Květuše Slavíková.
Ověřovatel zápisu: Mgr. Miroslava Holubová.
Program jednání:
Organizační záležitosti.
Stav provozu školských zařízení za současné epidemiologické situace.
Výsledky zápisů do 1. roč. základních škol a zápisů do mateřských škol.
Stav konkursního řízení MŠ Vrchlického a ZŠ Wagnerové nám., zásady konkursního řízení na
ved. prac. školských zařízení na další období.
5. Stav realizace výstavby ZŠ Beroun-Závodí.
6. Různé.
1.
2.
3.
4.

Jednání
K bodu 1 Organizační záležitosti
Předseda komise Mgr. Luděk Trejbal konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
Předseda komise jmenoval ověřovatelem zápisu Mgr. Miroslavu Holubovou.
Usnesení:
Hlasování:

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

Kontrola plnění usnesení komise
Kontrolu plnění usnesení komise provedl její předseda a konstatoval, že Zápis č. 2/2020 z minulého
jednání komise školské byl předložen Radě města k projednání. Usnesením č. 140/41/RM /2020 ze
dne 22. 4. 2020 Rada města bere uvedený zápis na vědomí.
Usnesení:

Školská komise bere uvedené informace na vědomí.
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Usnesení z jednání RM ze dne 4. 3. 2020
75/37/RM/2020 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací ve školství zřizovaných městem
Beroun za rok 2019
76/37/RM/2020 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací ve školství za
rok 2019
Usnesení z jednání RM ze dne 25. 3. 2020
104/39/RM/2020 Rozhodnutí RM o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku
„Přístavba – Základní škola Beroun-Závodí, Komenského 249“
Usnesení z jednání RM ze dne 8. 4. 2020
137/40/RM/2020 Schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky „Zateplení MŠ Tovární ve městě
Beroun“
Usnesení z jednání RM ze dne 22. 4. 2020
140/41/RM /2020 Zápis č. 2 jednání Komise školské Rady města Beroun
141/41/RM/2020 Žádost o vyjádření města k navýšení kapacity Mateřské školy Montessori Beroun a
Základní školy s.r.o.
Usnesení z jednání RM ze dne 6. 5. 2020
152/42/RM/2020 Návrh na projednání otevření MŠ v Berouně
153/42/RM/2020 Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu Obědy do škol Středočeského
kraje – MŠ Tovární a MŠ Sluníčko
154/42/RM/2020 Žádost o souhlas zřizovatele z počtu žáků ve třídě – ZŠ Závodí školní rok 2020/2021
155/42/RM/2020 Informace o předložení projektu do výzvy Šablony III OP VVV – Jungmannova ZŠ
Usnesení z jednání RM ze dne 27. 5. 2020
164/43/RM/2020 Návrh konkursní komise na jmenování ředitelky Základní školy Beroun, Wagnerovo
náměstí 458; se sídlem: Wagnerovo náměstí 458, 266 01 Beroun, IČ: 70975001
165/43/RM/2020 Návrh konkursní komise na jmenování ředitele/ředitelky Mateřské školy
Vrchlického 63, se sídlem: Vrchlického 63, 266 01 Beroun, IČ: 47514256
166/43/RM/2020 Ukončení nouzového stavu – Mateřská škola Pod Homolkou 1601
167/43/RM/2020 Souhlas zřizovatele Obědy do škol – 2. ZŠ a MŠ, JZŠ
Usnesení z jednání RM ze dne 10. 6. 2020
204/44/RM/2020 Návrh platu ředitele Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí 458
205/44/RM/2020 Návrh na stanovení odměn ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem
Beroun v oblasti školství za 1. pololetí roku 2020
Usnesení: Školská komise bere uvedené informace na vědomí.
K bodu 2 - Stav provozu školských zařízení za současné epidemiologické situace.
Předseda komise shrnul informace k danému tématu. Sdělil, že dle dostupných informací není ve
školách zřizovaných městem Beroun žádný hlášený výskyt virového onemocnění.
Usnesení:
Hlasování:

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

K bodu 3 – Výsledky zápisů do 1. roč. základních škol a zápisů do mateřských škol.
Předseda komise informoval o termínech zápisů do mateřských a základních škol v Berouně. Shrnul
obsah podkladů předložených komisi k zápisům, z něhož vyplývá, že trend počtu dětí do MŠ a ZŠ
oproti předešlým letům neklesá, ale stále se zvyšuje.
Mgr. Dušan Tomčo představil vizi města k rozšiřování nabídky škol s ohledem na probíhající a
plánovanou výstavbu v Berouně.
Předseda komise informoval členy o předložení materiálů ke kapacitám MŠ a ZŠ do roku 2025 Radě
města Beroun. K materiálům doporučil odboru školství a volnočasových aktivit porovnat odhady
v obložnosti bytových jednotek se skutečností, čímž se ověří předpokládaný nárůst počtu obyvatel.
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Ing. Simona Boldi informovala o účasti na jednání Středočeského kraje k problematice kapacit na
úrovni ORP v ČR. Sdělila, že za město byla zpracována výhledová tabulka s přehledem kapacit MŠ a
ZŠ až do roku 2030. Sdělila, že závěry z předpokladu uvedené v materiálu pro Středočeský kraj
odpovídají předpokladu uvedenému v materiálu ke kapacitám MŠ a ZŠ předloženým na radu.
Předseda komise upozornil, že na problém s nedostatkem kapacit ve školách v dlouhodobém horizontu
upozorňuje školská komise již od roku 2013. Tyto problémy jsou řešeny krajem až nyní, kdy situace je
již problematická.
Předseda komise se dotázal místostarosty na stav přípravy smluvních vztahů mezi městem a okolními
obcemi z hlediska možné finanční spoluúčasti (problematika spádovosti).
Mgr. Dušan Tomčo sdělil, že jednání se starosty okolních obcí je k dané problematice svoláno na 25.
6. 2020.
Mgr. Antonín Leopold se dotázal na plánovanou rekonstrukci školy.
Mgr. Dušan Tomčo upřesnil konkrétní plánované úpravy ve škole.
Předseda komise poděkoval za sdělené informace a ukončil diskuzi k danému bodu.
Usnesení:
Hlasování:

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

K bodu 4 - Stav konkursního řízení MŠ Vrchlického a ZŠ Wagnerové nám., zásady konkursního
řízení na ved. prac. školských zařízení na další období.
Předseda komise požádal komisi o projednání navrhovaného postupu ke konkursním řízení, který byl
členům rozeslán před jednáním komise.
Mgr. Eva Chlumská navrhla k problematice konkursních řízení, aby byly konkurzy vyhlašovány,
pokud k tomu bude nějaký, předem známý, důvod, doporučení ČŠI nebo školské rady, nikoliv
automaticky před končícím funkčním obdobím.
Mgr. Miroslava Holubová se přiklonila k vyhlašování konkursní řízení po uplynutí 6ti letého
funkčního období pouze v případě, že bude nějaký problém v řízení a práci ředitele školy.
Mgr. Antonín Leopold sdělil, že o pozici ředitele školy je malý zájem. V tomto spatřuje největší
problém.
Mgr. Jitka Haklová informovala, že dříve o pozici ředitele byl větší zájem, do konkursních řízení se
přihlašovali 4 až 5 osob. Dnes je tomu jinak.
Mgr. Dušan Tomčo vyzval členy komise, aby se snažili najít konkrétní návrh a doporučení pro Radu
města Beroun.
Mgr. Eva Chlumská doplnila mimo téma konkursních řízení problematiku komunikace s řediteli škol
při jejich odměňování. Doporučila, že by bylo vhodné při krácení odměn ředitele, během předání
informace o stanovené výši odměny, upozornit na důvody krácení. Zhodnotit plusy a mínusy ve
vykonávané práci a sdělit, kde zřizovatel vidí možné zlepšení.
Ing. Simona Boldi reagovala se sdělením, že ředitelům jsou odměny stanoveny na základě kritérií
uvedených ve schváleném Postupu při odměňování ředitelů škol.
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Mgr. Jitka Haklová se přiklonila k návrhu paní Mgr. Evy Chlumské, aby byly s řediteli více
komunikovány důvody snižování odměn a konkretizovány doporučení na zlepšení práce.
Předseda komise téma uzavřel. Navrhl přesunout definování konkrétního postupu pro vyhlašování
konkursních řízení na vedoucí místo ředitele školy na další jednání školské komise.
Usnesení: Školská komise souhlasí s přesunem daného bodu na příští jednání komise.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 zdržel se
K bodu 5 - Stav realizace výstavby ZŠ Beroun-Závodí.
Předseda komise se dotázal p. místostarosty na stav rekonstrukce na ZŠ Závodí.
Mgr. Dušan Tomčo informoval o stavu rekonstrukce školy. Práce probíhají dle plánu, termín
zprovoznění stavby je stanoven na 1. 9. 2020.
Usnesení: Školská komise bere uvedené informace na vědomí
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 zdržel se
K bodu 6 – Různé
K danému bodu nebyly žádné informace.
Po vyčerpání programu předseda komise ukončil její jednání v 17:20 hodin.
Zapsala: Mgr. Květuše Slavíková
Ověřil: Mgr. Miroslava Holubová
Předseda komise: Mgr. Luděk Trejbal
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