Komise školská Rady města Beroun
Zápis č. 2/2021
z jednání školské komise konaného dne 10. 5. 2021
od 16.00 hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ
Přítomni:
Členové komise: Mgr. Eva Chlumská, PaedDr. Hana Fechtnerová, Mgr. Jitka Haklová, Mgr. Ivana
Ečerová, Mgr. Eva Jakubová, Mgr. Hana Kozohorská, Mgr. Eva Drbalová, Mgr. Pavel Herold
Hosté: Mgr. Dušan Tomčo, Ing. Simona Boldi, Ing. Petr Veselý, Ing. Jitka Štembergová
Omluveni: Mgr. Miroslava Holubová
Neomluven: Mgr. Miroslav Žbel
Tajemnice komise, zapisovatel zápisu: Mgr. Květuše Slavíková
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ivana Ečerová
Program jednání:
Zahájení jednání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválení programu jednání
Kontrola usnesení – povinný bod dle jednacího řádu
Ing. Petr Veselý – vybavení škol
Aktuální stav na tvorbě MaP 2
Výsledky zápisů do 1. roč. základních škol a zápisů do mateřských škol
Problematika konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol – pokračování z roku
2020
7. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jednání
K bodu 1 - Zahájení jednání
Předsedkyně komise Mgr. Eva Chlumská konstatovala, že komise je usnášeníschopná.
Předsedkyně komise učila Mgr. Květuši Slavíkovou zapisovatelkou zápisu.
Předsedkyně komise jmenovala ověřovatelem zápisu Mgr. Ivanu Ečerovou.
Předsedkyně komise požádala o připomínky k obsahu programu jednání. Žádný z členů neměl
k obsahu programu připomínky.
Usnesení: Komise školská odsouhlasila body programu jednání v předloženém znění.
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 zdržel se
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K bodu 2 - Kontrola plnění usnesení komise
Přehled usnesení z oblasti školství – 1. 3. 2021 – 10. 5. 2021
69/61/RM/2021 Změna výše osobního příplatku ředitelky Mateřské školy Pod Homolkou 1601,
Beroun, IČO: 00498653
105/64/RM/2021 – 112/64/RM/2021 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací ve školství
zřizovaných městem Beroun za rok 2020
113/64/RM/2021 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací ve školství za
rok 2020
114/64/RM/2021 Zápis č. 1 z komise školské Rady města Beroun
115/64/RM/2021 Dopis zákonných zástupců k povinnému nošení roušek v základní škole
135/65/RM/2021 Změny rejstříkové kapacity základních škol uvedených v Rejstříku škol a školských
zařízení
Usnesení: Školská komise bere uvedené informace na vědomí.
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 zdržel se
K bodu 3 - Ing. Petr Veselý – vybavení škol
Předsedkyně komise požádala pana Ing. Petra Veselého o představení návrhu projektu na vybavení
škol přenosovou a záznamovou technikou.
Ing. Petr Veselý představil svůj návrh na vybavení škol.
Předsedkyně komise se dotázala Ing. Veselého, na základě jakých informací vycházel při zpracování
návrhu projektu. Zároveň sdělila, že návrh pana Veselého byl členy komise již diskutován na
předešlém jednání komise, z něhož byl pan Veselý omluven.
Ing. Petr Veselý reagoval na dotaz předsedkyně komise a informoval přítomné, že vycházel při
přípravě z vlastních zkušeností, tj., z absolvovaných firemních školení a zkušeností vycházejících
z role zákonného zástupce svých dětí. Informace od škol týkající se stavu jejich vybavenosti
nezjišťoval.
Mgr. Pavel Herold sdělil, že je nutné zohledňovat při zpracování návrhu na vybavení škol rozdílnost
školního prostředí oproti firemnímu prostředí a také různé faktory, jako například socio-ekonomické
podmínky jedince. Domnívá se, že školy jsou již dostatečně vybaveny.
Co se týče on-line platforem např.: Google Classroom, MS Teams Mgr. Herold konstatoval, že je na
trhu dostatečná nabídka neplacených platforem, které školy aktuálně využívají a osvědčily se.
V placených platformách nespatřuje žádný větší přínos.
Předsedkyně komise sdělila, že úroveň distanční výuky na berounských školách je po roce na vysoké
úrovni. Všechny školy učinily velký progres a zavedly nové inovace.
Pro zpracování projektu navrhovaného panem Ing. Petrem Veselým by bylo vhodné nejprve zmapovat
situaci v jednotlivých berounských školách.
Dále shrnula závěry z mimořádného šetření MŠMT k distanční výuce, z níž vyplývá:
- 90 % ředitelů škol považuje svoji školu po využití finančních prostředků z MŠMT za dostatečně
vybavenou pro zajištění on-line distanční výuky;
- nejméně častým důvodem neúčasti na distanční výuce bylo nedostatečné nebo zcela chybějící
digitální zařízení.
Předsedkyně komise dále informovala, že ve školách fungovaly pro žáky možnosti výpůjčky
výpočetní techniky pro zajištění možnosti připojení se k on-line výuce.
Mgr. Jitka Haklová informovala, že i berounské mateřské školy využívaly pro zajištění distanční
výuky pro předškolní děti různé neplacené on-line platformy.
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Předsedkyně komise poděkovala za diskuzi k danému tématu a požádala členy o hlasování
k navrženému návrhu usnesení pro jednání rady.
Usnesení: Školská komise navrhuje radě nesouhlasit s návrhem pana Ing. Petra Veselého na
zpracování projektu k vybavenosti základních škol přenosovou a záznamovou technikou, a to
z důvodu dostatečné vybavenosti všech berounských škol.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 zdržel se
K bodu 4 – Aktuální stav na tvorbě MaP 2
Předsedkyně komise přivítala paní Ing. Jitku Štembergovou a požádala ji o informace k pokroku
realizace projektu MAP 2.
Ing. Jitka Štembergová informovala o posunu termínů konání akcí způsobeném epidemiologickou
situací ČR. Představila plán aktivit na září – říjen 2021 a shrnula průběh realizace projektu jako celku.
Předsedkyně komise poděkovala za shrnutí a tento bod uzavřela.
Usnesení:
Hlasování:

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

K bodu 5 – Výsledky zápisů do 1. roč. základních škol a zápisů do mateřských škol.
Předsedkyně komise shrnula informace o počtech dětí u zápisů do základních škol. Dále sdělila, že
zápisy do mateřských škol ještě probíhají, termín ukončení je stanoven na 11. května 2021. O průběhu
zápisů do MŠ bude informovat na dalším jednání.
Mgr. Jitka Haklová informovala, že ředitelky mateřských škol očekávají vyšší počet žádostí o
odklady povinné školní docházky pro školní rok 2021/22 a tím i nižší počet volných míst.
Předsedkyně komise poděkovala za informace a bod uzavřela.
Usnesení: Školská komise bere uvedené informace na vědomí.
Hlasování:
8 pro – 0 proti – 0 zdržel se
K bodu 6 - Problematika konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol –
pokračování z roku 2020.
Předsedkyně komise shrnula závěry z jednání komise v roce 2020 k problematice vyhlašování
konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol před ukončením funkčního období.
Zopakovala návrh usnesení z prosincového jednání komise k danému tématu a navrhla jeho
modifikaci, viz usnesení komise k danému bodu.
Mgr. Pavel Herold a Mgr. Eva Jakubová vyjádřili souhlas s doplněním odkazu na § 166 odst. 5a
školského zákona k bodu d navrhovaného usnesení.
Mgr. Jitka Haklová zopakovala své stanovisko a názor na vyhlašování konkursních řízení
z prosincového jednání komise. Doplnila, že v rámci hodnocení ředitelů by bylo vhodné doplnit
nástroj osobního vyhodnocení odvedené práce za období. Zhodnocení + a -.
Předsedkyně komise přednesla návrh usnesení a dala o něm hlasovat.
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Usnesení: Školská komise doporučuje Radě města Beroun postupovat při vyhlašování konkursních
řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol následovně:
a) po uplynutí funkčního období rozhodne zřizovatel o prodloužení funkčního období (školská
komise doporučuje automaticky prodloužit funkční období řediteli, u něhož nejsou žádné
výhrady (viz bod c, níže),
b) vyhlásit konkursní řízení v případě, že ředitel sám rezignuje na vedoucí pracovní místo;
c) v případě doporučení školské rady, ČŠI, pravomocného soudního rozhodnutí, viz školský
zákon § 166 odst. 5a.
Hlasování:

8 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 7 – Různé
Předsedkyně komise podrobněji informovala členy komise o materiálu z jednání rady ke změnám
rejstříkových kapacit škol.
Mgr. Pavel Herold se dotázal na připravované změny týkající se PCR testování ve školách a na řešení
POC testů na následující týden pro školy.
Mgr. Dušan Tomčo sdělil stavy počtu POC testů na MěÚ Beroun. Sdělil, že Odbor školství a
volnočasových aktivit připraví návrh řešení v případě, že by hrozilo nedodání POC testů do škol včas.
Dále poděkoval ředitelkám MŠ a Odboru školství a volnočasových aktivit za zvládnutí situace spojené
s hrozbou útoku na některou mateřskou školu na území ČR, která byla ohlášena Policií ČR ředitelkám
mateřských škol.
Mgr. Květuše Slavíková informovala přítomné o platných podmínkách MZ ČR k využití PCR testů
ve školách a informovala o stavu řešení dodávek POC testů pro školy.
Předsedkyně komise závěrem poděkovala zaměstnancům MěÚ Beroun, Odboru školství a
volnočasových aktivit a vedení města za podporu a pomoc při realizaci plnění podmínek provozu
stanovených MŠMT a opatření MZ ČR. Následně informovala o dalším termínu konání komise, které
naplánované na 13. 9. 2021.
Usnesení: Školská komise bere uvedené informace na vědomí
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Po vyčerpání programu předseda komise ukončil její jednání v 17:45 hodin.
Zapsala: Mgr. Květuše Slavíková
Ověřil: Mgr. Ivana Ečerová
Předsedkyně komise: Mgr. Eva Chlumská
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