Zápis z jednání komise rady města
Komise pro školství, výchovu a vzdělávání
č. 03/11
Den konání
Místo konání
Čas

Od 15.30

Přítomnost členů komise

11.4.2011
Městský úřad Litomyšl
Do 17.00
Mgr. Jaromír Kroužil
Mgr. Vladimír Novotný
Radomil Kašpar
Stanislava Kusá

Ing. Markéta Prokešová

přítomen
Nepřítomen a neomluven
přítomen
Nepřítomna
a neomluvena
přítomna
Nepřítomen a neomluven
Nepřítomen a neomluven
Nepřítomna a
neomluvena
přítomna

Mgr. Milada Nádvorníková

přítomna

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Věra Krejčová, PhD.
Otokar Karlík
Zdeněk Zítko
Hana Šteyerová

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.
Cílem zasedání školské komise 11.4. je stanovit si priority pro práci školské komise
(viz návrhy témat) na rok 2011 a časový harmonogram schůzek, navrhnout které
osoby na jednotlivá zasedání komise pozveme jako hosty.
2.
3.
4.
5.

Průběh jednání:
1.
Úvodní slovo p. Kroužil (předseda školské komise)
2.
Přítomní členové vytvořili návrh plánu činnosti školské komise na rok 2001 viz.
příloha
3.
Termín příštího setkání: 20.6. 2011, od 15.30
4.
5.
6.
7
8
9
10

Přijatá usnesení:

V Litomyšli dne 11.4.2011
podpis předsedy komise
Zapsala: Věra Krejčová, 11.4. 2011

8 Využívání bazénu základními školami - 12.9. 2011
zkušenosti
15.30 hod.
9 zavedení etické výchovy do škol
10 možnost využívání alternativních metod
ve výuce
11 další vzdělávání pedagogických
pracovníků v moderních metodách výuky
12 Na každé ze škol by mohlo být po jedné
třídě s rozšířenou výukou (matika RVM, jazyky RVJ, hudebka RVHV,
sport RVTV...) Jedná se o klasickou

Základní
vzdělávání

Koho pozvat?

1 Systém přijímání dětí do MŠ (evidence Ředitelky MŠ
zástupce
dětí, které nebyly přijaty do MŠ)
miniškolku
2 Veřejný přístup na zahrady MŠ
3 Změna otevírací doby MŠ tak, aby více
odpovídala dnešním potřebám rodičů
(nástup do 9:00 odchod do 17:00)
4 Spaní v MŠ (aby o něm mohli
rozhodovat rodiče)
5 využívání bazénu mateřskými
6 Zavedení 0.ročníku pro zářijové, říjnové
děti či pro děti, které by měly mít odklad,
ale už nechtějí být ve školce (každý rok
na střídačku na jedné ze tří ZŠ - ve
Vys.Mýtě to mají a je o to prý dost velký
zájem
7 zkušenosti z dosavadního provozu
miniškolky

Dílčí témata a otázky k řešení:

Předškolní
vzdělávání

Oblast

Ředitelé ZŠ,
Gymnázia a ZŠ
Speciální

20.6. 2011
za 15.30

Kdy:

Plán činnosti školské komise na rok 2011

Milada Nádvorníková
pozve ředitelky MŠ
a zástupce za miniškolku

Kdo za to odpovídá:

Poznámky:

Zřizovatel

20 představa města - zřizovatele o kvalitě
14.11.2011
MŠ a ZŠ v Litomyšli (má město nějakou 15.30 hod.
vizi? Koncepci, kam chce aby se

19

18

17

16

15

14

13

výuku, ale v konkrétních oborech mají
děti rozšířenou výuku....Ve větších
městech klasika, opět otázka, zda by se
třída naplnila...
spolupráce škol s lidmi z praxe (z
různých oborů - zvát lidi, kteří mají co
říci, mají zajímavé zkušenosti, jsou
něčím jiní, cizinci apod. na jednotlivé
hodiny)
otázka užívání nového písma
Commenius na základních školách v
Litomyšli
Zavedení 0.ročníku pro zářijové, říjnové
děti či pro děti, které by měly mít odklad,
ale už nechtějí být ve školce (každý rok
na střídačku na jedné ze tří ZŠ - ve
Vys.Mýtě to mají a je o to prý dost velký
zájem
zapojení základních škol v Litomyšli do
projektu Rozumíme pěnězům. Jeho cílem
je zvýšit finanční garmotnost dětí aby
jejich profesní budoucnost neskončila s
prvním nevýhodným úvěrem, který
uzavřou.
větší zapojení tzv. školských rad
(zástupců rodičů) do chodu školy a jejich
formální posílení
volnočasové aktivity dětí po vyučování (s
využitím školních budov)
fungování školních družin

24

předškolní a základní vzdělávání
vyvíjelo?
21 Má město zpětnou vazbu o spokojenosti
rodičů a dětí se školkami a školami?)
22 role města-zřizovatele v oblasti dlašího
vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ
23 větší zapojení tzv. školských rad
(zástupců rodičů) do chodu školy a jejich
formální posílení

