Zápis z jednání komise rady města
Komise pro školství, výchovu a vzdělávání
č. 06/11

Den konání
Místo konání
Čas

Od 15.30

Přítomnost členů komise

14.11.2011
Městský úřad Litomyšl
Do 17.00
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
PhDr.Mgr. Milada Nádvorníková

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu

přítomen
přítomen
omluven
přítomna
přítomna
rezignace na funkci člena
přítomen
přítomna
přítomna
přítomna

Program jednání:
1.
Představení programu jednání
2.
Rekapitulace činnosti posledních dvou setkání
3.
Úloha školské komise, motivace a očekávání každého z členů od své práce v komisi
4.
Témata školské komise na rok 2012 a termíny jednotlivých jednání
5.
Různé
Průběh jednání:
1.
Úvodní slovo p. Kroužil (předseda školské komise)
2.
Rekapitulace činnosti posledních dvou setkání – proběhla diskuse. Na základě předchozích
zkušeností z jednání školské komise se členové shodli, že bude efektivnější věnovat se na
jednotlivých setkáních školské komise spíše adresným, konkrétním tématům, u nichž můžeme
dojít ke konkrétním návrhům na řešení/usnesením.
3.
Úloha školské komise, motivace a očekávání každého z členů od své práce v komisi – proběhla
diskuse. Zazněla informace o možnosti zapojit se do změny jednacího řádu komisí města.
Zazněl také návrh, že Rada města Litomyšl by měla stanovit tematický rámec pro jednání
jednotlivých komisí.
4.
Různé:
Informace o konkurzu na pozici ředitele/lky ZŠ U Školek - do 5.1. 2012 mohou uchazeči podávat
přihlášky, 11.1. 2012 otevírání obálek
5.
Témata školské komise na rok 2012 a termíny jednotlivých jednání
30.1. 2012 od 15.30 – Rozdělování dotací/grantů
16.4. 2012 od 15.30 - Úloha zřizovatele ve fungování škol a školských zařízení v Litomyšli
Přijatá usnesení:
Školská komise doporučuje do konkursní komise na funkci ředitele/lky ZŠ Litomyšl U Školek,
Mgr. Věru Krejčovou, Ph.D. jako odborníka s hlasem poradním (dle vyhlášky 54/2005 Sb.)
Pro
Proti
Zdržel se
5
2
V Litomyšli dne 14.11.2011
podpis předsedy komise
Zapsala: Věra Krejčová

