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Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 1/2017 

ze dne 22.02.2017 
 

 
Přítomni:   Mgr. Jan Červa, Mgr. Vladimír A. Hons, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Simona 

Vágnerová, Mgr. Olga Krátká, DiS., Jiřina Krupková, Mgr. Zdeněk Zákutný,         
Milan  Vařák, Ing. Martina Kladivová 

 
Omluveni:  Bc. Gabriela Krůtová 

 
Hosté:        Ing. Romana Krameriusová 
 
 
Program jednání:  
 
1.      Jmenování ověřovatele zápisu z jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM 
2.  Rozdělení finančních prostředků na kroužky na období leden-červen 2017 
3.      Žádost Junáku – český skaut, z.s. o dotaci na soutěž pro žáky škol „V přírodě neriskuj“ 
4.      Informace o realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) 
5.      Vzdělávání metodou Montessori  
6.      Různé 
 
 
1. Jmenování ověřovatele zápisu z jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM 
 
Ověřovatelkou zápisu byla jmenována Mgr. Olga Krátká, DiS., členka komise pro výchovu 
a vzdělávání RM. 
 
 
2.    Rozdělení finančních prostředků na kroužky na období leden-červen 2017 
 
Členům komise byly předloženy žádosti o dotaci na mimoškolní zájmovou činnost mládeže 
a přehled kroužků Gymnázia Václava Hlavatého Louny a Speciální základní školy Louny 
(viz příloha č. 2). Kroužky jsou seřazeny podle jednotlivých škol. U každého kroužku je uveden 
název, vyučující, den, čas a místo konání a počet žáků přihlášených na daný kroužek.  
Na činnost kroužků na období leden – červen 2017 byla přerozdělena částka 30.000 Kč. Kritériem 
pro výpočet výše dotace je délka kurzu a počet zapsaných žáků. Součet obou výsledných částek 
z jednotlivých kritérií udává celkovou výši dotace na kroužky (viz příloha č. 3).  

 
Závěr: Komise doporučuje žádostem vyhovět a poskytnout školám dotaci z Programu na 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Louny na rok 2017 z finančních prostředků komise pro 
výchovu a vzdělávání na mimoškolní zájmovou činnost mládeže na období leden – červen 
2017 následovně: 

 Speciální základní škole, Louny, Poděbradova 640, p.o. částku 25.200 Kč 

 Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, p.o. částku 4.800 Kč  
      
Hlasování:  
Pro: 8 – Mgr. Červa, Mgr. Hons, PaedDr. Mirovská, J. Krupková, Mgr. Zákutný, M. Vařák, 
Mgr. Krátká, Mgr. Vágnerová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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3.    Žádost Junáku – český skaut, z.s. o dotaci na soutěž pro žáky škol „V přírodě neriskuj“ 
 
Členům komise byla předložena žádost Junáku – český skaut, z.s. o dotaci na soutěž „ V přírodě 
neriskuj“. Tato přírodovědná soutěž je zaměřena na ekologii a region Lounska. Je určena pro žáky 
6. až 9. tříd základních škol a 1. až 4. tříd osmiletých gymnázií. Junák žádá o dotaci ve výši 2.000 
Kč na nákup cen pro vítězná družstva. 
 
Závěr: Komise doporučuje žádost předložit k projednání finančnímu výboru ZM, neboť 
se jedná o individuální dotaci, na kterou nelze použít finanční prostředky z dotačního 
programu komise pro výchovu a vzdělávání vyhlášeného na rok 2017. 

Hlasování:  
Pro: 8 – Mgr. Červa, Mgr. Hons, PaedDr. Mirovská, J. Krupková, Mgr. Zákutný, M. Vařák, 
Mgr. Krátká, Mgr. Vágnerová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
4.    Informace o realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)  
 
Ing. Kladivová informovala přítomné, že dne 15.12.2016 proběhlo 2. jednání Řídícího výboru MAP 
ORP Louny, na němž byl schválen Strategický rámec MAP pro území ORP Louny.  Jedná se 
o základní strategický dokument, který obsahuje investiční záměry všech škol v území a je na něj 
navázána možnost čerpání dotací do infrastruktury ve vzdělávání z IROP.  
V rámci výzvy č. 47 – podpora výstavby a modernizace infrastruktury základních škol zpracovaly 
některé základní školy investiční záměry. Záměry pak v lednu 2017 předložily radě města 
ke schválení, neboť termín pro předložení žádostí o dotace z IROP v rámci výzvy č. 47 byl 
stanoven do 14.2.2017. Projektové záměry předložily následující školy: 

 ZŠ J.A.Komenského - modernizace jazykové a přírodovědné učebny, celková rekonstrukce 
sítě, renovace arboreta na školní zahradě a zajištění bezbariérovosti 

 ZŠ Prokopa Holého – vybudování multifunkční učebny pro výuku jazyků, učebny 
přírodních věd, učebny v přírodě, pokrytí celé školy síťovou infrastrukturou a zajištění 
bezbariérovosti 

 ZŠ a MŠ Kpt. Jaroše – vybudování odborné učebny fyziky  

 ZUŠ – vybudování půdní vestavby (učebna digitálních technologií ve výtvarných 
a hudebních oborech včetně zajištění bezbariérových úprav) 

Investiční záměry výše uvedených škol s výjimkou ZUŠ byly radou města schváleny, následně 
podaly školy žádosti o dotace. 
 
5.    Vzdělávání metodou Montessori   
 
PaedDr. Mirovská informovala členy komise o činnosti spolku Společná cesta Louny, z.s.. Jeho 
cílem je sdružovat odbornou i laickou veřejnost, která má zájem na vzdělávání metodou 
Montessori. Záměrem spolku je poskytovat alternativu vzdělávání na soukromé bázi. V současné 
době hledají v Lounech prostory pro výuku a chtěly by požádat město o pomoc s hledáním 
vhodných prostor. Členky spolku navrhují zorganizovat panelovou diskusi na téma „Montessori 
pedagogika“, jíž by se zúčastnili rodiče dětí, zástupci škol a zřizovatele a zástupkyně spolku.   
 
Závěr: Komise doporučuje pozvat na příští jednání komise pro výchovu a vzdělávání 
(12.4.2017) zástupkyně spolku Společná cesta Louny, z.s. k diskusi na téma „Montessori“. 
 
Hlasování:  
Pro: 8 – Mgr. Červa, Mgr. Hons, PaedDr. Mirovská, J. Krupková, Mgr. Zákutný, M. Vařák, 
Mgr. Krátká, Mgr. Vágnerová 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
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6.    Různé 
 

 Školské obvody spádových základních škol 
Mgr. Hons informoval členy komise, že město Teplice má stanoven jeden spádový obvod pro 
všechny základní školy a požádal, zda může oddělení školství a PO prověřit, zda lze v souladu 
s platnou legislativou takto vymezit školské obvody. 
 

 Soukromá mateřská škola Mateřinka, s.r.o. 
V souvislosti s avizovaným založením soukromé školy, která by vyučovala metodou Montessori, 
upozornila Ing. Krameriusová na problém soukromé MŠ Mateřinka. Přestože se jedná o soukromý 
právní subjekt (společnost s ručením omezeným), dostává od města každoročně dotaci na provoz 
a na opravy budovy. Nájemné platí symbolicky ve výši 1 Kč. Bylo by vhodné v této oblasti 
narovnat vztahy. 
 

 Prostory vhodné pro ZUŠ 
Členové komise byli předsedou informováni, že ZUŠ se potýká s nedostatkem prostor pro výuku. 
Mezi členy proběhla na toto téma diskuse. Jako vhodný objekt členové navrhují budovu Speciální 
základní školy v Poděbradově ulici, část komplexu na náměstí Benedikta Rejta (naproti 
Dopravnímu inspektorátu Policie ČR) nebo objekt veteriny u vlakové zastávky Louny – město. 
 
 
Příští jednání komise se uskuteční ve středu 12.4.2017 od 16:00. 
 

 

Stav finančních prostředků komise v roce 2017 

 

 Kroužky Ostatní Celkem 

Rozpočet komise pro r. 2017      50 000,--  20 000,-- 70 000,-- 

Celkem přiděleno 30 000,-- 0,-- 30 000,-- 

Zůstatek  
k 22.02.2017 

20 000,-- 20 000,-- 40 000,-- 

 
 

Účast členů komisí a výborů na jednáních těchto orgánů 

    

Počet jednání ve volebním 
období 11   

 
    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

 Mgr. Jan Červa 8 3 0 

 Mgr. Vladimír A. Hons 10 1 0 

 Mgr. Zdeněk Zákutný 10 1 0 

 Jiřina Krupková 8 3 0 

 Milan Vařák  11 0 0 

 Bc. Gabriela Krůtová 7 4 0 

 PaedDr. Venuše Mirovská 10 1 0 

 Mgr. Olga Krátká 11 0 0 

 Mgr. Simona Vágnerová 8 3 0 
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Schválil: Mgr. Jan Červa  předseda komise  1.3.2017   

 

 Jméno  funkce  datum  podpis 

 
     
Ověřil: Mgr. Olga Krátká, DiS.  členka komise  1.3.2017   

 

 jméno  funkce  datum  podpis 

 
 
Zapsala: Ing. Martina Kladivová  tajemnice komise  28.2.2017   

 

 jméno  funkce  datum  podpis 

 
 

 
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je komise iniciativním a poradním orgánem rady města. Její 
stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání radě města, která k nim zaujímá své konečné 
rozhodnutí formou usnesení.      
 
Zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 1/2017 projednala Rada města Loun 
na své 52. schůzi dne 13.03. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  

 
Usnesení č. 85/2017  
Zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 1/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání č. 1/2017 ze dne 22.02.2017 
2) s c h v a l u j e  
v souladu s pravidly RM P12/2015 "pro poskytování dotací z rozpočtu města Loun a kontrolu jejich 
využití" a dle vyhlášeného dotačního programu "Program na poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Louny na rok 2017 z finančních prostředků komise pro výchovu a vzdělávání - Financování 
zájmové činnosti v oblasti školství" přidělení dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
s následujícími organizacemi takto: 
 
25.200 Kč Speciální základní škole, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace 
IČ 49120115 na činnost kroužků na období leden - červen 2017 
 
4.800 Kč Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace 
IČ 61357235  na činnost kroužků na období leden - červen 2017 
3) u k l á d á  
Ing. K r a m e r i u s o v é, vedoucí EO, zajistit uzavření veřejnoprávních smluv 
T: 13.04.2017 

Hlasování:   

Pro 6  Šabata, Čermák, Červa, Rieger, Kurka, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 


