Komise školská Rady města Beroun

Zápis č. 1/2020
z jednání komise školské konaného dne 20. 1. 2020
od 16.00 hodin v zasedací místnosti Obřadní místnosti MěÚ

Přítomni:
Členové komise: Mgr. Luděk Trejbal, Mgr. Ivana Ečerová, Mgr. Eva Chlumská, Mgr. Eva
Jakubová, PaedDr. Hana Fechtnerová, Mgr. Jitka Haklová.
Hosté:
Omluveni: Mgr. Miroslava Holubová, Mgr. Antonín Leopold, Mgr. Miroslav Žbel.
Tajemnice komise: Mgr. Květuše Slavíková.
Ověřovatel zápisu: Mgr. Eva Jakubová.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizační záležitosti.
Kontrola plnění usnesení komise
Upřesnění a doplnění plánu činnosti na rok 2020.
Zpráva o činnosti komise za rok 2019.
Problematika spádových obcí pro školská zařízení.
Stav spádových oblastí pro MŠ a ZŠ v Berouně
Různé.
Jednání

K bodu 1 Organizační záležitosti
Předseda komise konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
Předseda komise jmenoval ověřovatelkou zápisu Mgr. Eva Jakubová.
Usnesení:
Hlasování:

Komise školská program jednání schvaluje ve výše uvedeném znění.
6 pro – 0 proti – 0 zdržel se
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K bodu 2 – Kontrola plnění usnesení komise
Kontrolu plnění usnesení komise provedl její předseda a konstatoval, že Zápis č. 5/2019
z minulého jednání komise školské byl předložen Radě města k projednání. Usnesením č.
569/32/RM/2019 ze dne 11. 12. 2019 Rada města bere uvedený zápis na vědomí.
Usnesení:

Školská komise bere uvedené informace na vědomí.

Z jednání RM dne 11. 12. 2019:
usnesení č. 570/32/RM/2019 Zápis školské komise Rady města Beroun č. 5 a schválení Plánu
činností na rok 2020
usnesení č. 571/32/RM2019 Rozdělení příspěvku na plavecký výcvik mateřských škol a
základních škol – podzim 2019
Z jednání RM dne 15. 1. 2020:
2/34/RM/2020 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru – Women for Women – ZŠ Závodí
3/34/RM/2020 Změna příplatků za vedení a stanovení maximální výše odměn ředitelům
základních a mateřských škol, zřizovaných městem Beroun jako příspěvkové organizace od 1.
1. 2020.
Usnesení: Školská komise bere uvedené informace na vědomí.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se
K bodu 3 - Upřesnění a doplnění plánu činnosti na rok 2020.
Předseda informoval o předložení plánu činností na rok 2020 na jednání Rady města Beroun
dne 11. 12. 2019. Dotázal se přítomných na doplnění a návrhy na změny plánu činností.
Členové neměli k předloženému Plánu činností komise na rok 2020 žádné připomínky.
Předseda bod uzavřel.
Usnesení:
Školská komise nemá k předloženému Plánu činností na rok 2020 připomínky a
souhlasí s jeho obsahem.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se
K bodu 4 - Zpráva o činnosti komise za rok 2019
Předseda shrnul obsah předložené Zprávy o činnosti za rok 2019. Zhodnotil plány a cíle
školské komise z předchozích let a vyhodnotil jejich plnění.
Usnesení:
Hlasování:

Školská komise schvaluje zprávu o činnosti za rok 2019.
6 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 5 a 6 – Problematika spádových obcí pro školská zařízení a stav spádových oblastí
pro MŠ a ZŠ v Berouně
Předseda vyhodnotil plány komise z předchozích let vztahující se k plánu obnovy školských
budov, nastavení platů ředitelů, spádovosti, kapacitám škol aj.
Předložil komisi informace k problematice spádovosti okolních obcí a výhledy počtu žáků.
Upozornil, že bude s ohledem na výstavbu, která probíhá různých lokalitách Berouna, nutné
upravit vyhlášky k obvodům pro MŠ a ZŠ a to tak, aby byly co nejjednodušší.
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Informoval, že na příštím jednání komise budou předloženy počty dětí, které přišly k zápisu
do 1. tříd berounských škol.
Usnesení: Školská komise doporučuje zjednodušit Obecně závaznou vyhlášku, kterou se
stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Beroun a Obecně
závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených
městem Beroun.
Hlasování:
6 pro – 0 proti – 0 zdržel se
K Bodu 7 - Různé
Bod byl bez připomínek.
Po vyčerpání programu předseda komise ukončil její jednání v 16:45 hodin.

Zapsala: Mgr. Květuše Slavíková

Ověřil: Mgr. Eva Jakubová

Předseda komise: Mgr. Luděk Trejbal
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