Zápis z jednání pro školství, výchovu a vzdělávání
č. 01/11
Den konání
Místo konání
Čas

14. 2. 2011
zasedací místnost MÚ Litomyšl
Od 16.00 h
Do h

Přítomnost členů výboru

Mgr. Jaromír Kroužil
Mgr. Vladimír Novotný
Radomil Kašpar
Stanislava Kusá
Mgr. Věra Krejčová, PhD.
Mgr. Otokar Karlík
Mgr. Zdeněk Zítko
Mgr. Hana Šteyerová
Ing. Markéta Prokešová

Přítomnost vedoucího odboru
Přítomnost dalších osob

Mgr. Milada Nádvorníková

omluven
nepřítomen
přítomen
přítomna
přítomna
nepřítomen
přítomen
omluvena
přítomna

přítomna

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu.
Program jednání:

1.
2.
3.
4.

Úvodní slovo (R. Kašpar)
Volba místopředsedy – zvolena Věra Krejčová
Informace o pravomocích komise (Milada Nádvorníková)
Jednací řád komisí rady města (bude přiložen v el. podobě jako příloha
zápisu – zajistí Milada Nádvorníková, členové se s jednacím řádem
seznámí), pravidla pro organizování školské komise (kdo svolává komisi
apod.) vyplývají z jednacího řádu
5. Celkový rozpočet školské komise na rok 2011 je 459.000 Kč (z toho
úhrada nájmů představuje částku 300.000 Kč)
6. Informace o dotacích za uplynulé období od roku 2006 jsou k nalezení na:
www.litomysl.cz město – městský úřad – hospodaření města – dotace –
rok/odbor
7. Navrhovaná témata pro školskou komisi:
• volnočasové aktivity dětí po vyučování (s využitím školních budov)
• fungování školních družin
• přijímání dětí do MŠ (evidence dětí, které nebyly přijaty do MŠ)
• veřejný přístup na zahrady MŠ
• využívání bazénu mateřskými a základními školami
• dětská hřiště
8. Na další setkání si členové připraví další témata, která by chtěli v komisi
řešit
9. Zápis z komise – v elektronické podobě bude zveřejněn na webu města,
členům komise zasílán e-mailem
10.Na příštím setkání bude sestaven program/témata s termíny zasedání
školské rady na celý rok 2011 (na setkání budou zváni hosté, kterých se
témata týkají
11.Komise požaduje na dalším zasedání účast zástupců Skautů, Pionýrů a
Debrujárů – pozve je Milada Nádvorníková
12.Termín příštího setkání: 28.2. 2011 v 15.30 hod. Co bude řešeno?:
I. kolo rozdělování příspěvků žadatelům o dotaci; navržení témat, o
kterých bude školská komise v roce 2011 jednat
V Litomyšli 14.2. 2011, zapsala Věra Krejčová

