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Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 2/2017 

ze dne 12.4.2017 
 
Přítomni:    Mgr. Jan  Červa,  Mgr.  Vladimír Antonín Hons, PaedDr. Venuše Mirovská,                 

Mgr.  Simona Vágnerová, Mgr. Olga Krátká, DiS., Jiřina Krupková, Milan  Vařák, 
Bc. Gabriela Krůtová, Ing. Martina Kladivová 

 
Omluveni:   Mgr. Zdeněk Zákutný 

 
Hosté:         členky spolku Společná cesta Louny, z.s. - Mgr. Iveta Antonec, MUDr. Pavla 

Umhöhová, Mgr. Veronika Kučerová, Mgr. Radka Milotová 
 
Program jednání:  
 
1.      Jmenování ověřovatele zápisu z jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM 
2.  Představení spolku Společná cesta Louny, z.s.  
3.  Diskuse 
 
1. Jmenování ověřovatele zápisu z jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM 
 
Ověřovatelkou zápisu byla jmenována PaedDr. Venuše Mirovská, členka komise pro výchovu a 
vzdělávání RM. 
 
2.   Představení spolku Společná cesta Louny, z.s.  
 
PaedDr. Venuše Mirovská představila členům komise členky spolku Společná cesta Louny.  
Předsedkyně spolku Mgr. Iveta Antonec a její kolegyně seznámily přítomné s činností spolku. 
Jeho cílem je sdružovat odbornou i laickou veřejnost, která má zájem na vzdělávání metodou 
Montessori. Tato alternativní forma vzdělávání má u dětí podporovat rozvoj osobnosti, 
samostatnost, kreativitu, rozvoj schopností a dovedností. Chtějí rozšířit informovanost občanů 
o problematice Montessori pedagogiky a motivovat je k aktivnímu podílení se na změnách školství 
v Lounech.  
Původním záměrem spolku bylo zřídit Montessori třídu pod jednou ze základních škol v Lounech. 
Ředitelé základních škol však nemají v současné době o tuto alternativu zájem. Důvodem jsou 
jednak kapacitní důvody, dále i odlišný režim Montessori tříd od tříd běžné základní školy. Další 
variantou je provozovat Montessori třídy soukromě. Jednou z možností je vybudovat v Lounech 
pobočku Montessori školy Slaný, s níž některé členky spolku navázaly spolupráci. V současné 
době hledá spolek pro výuku Montessori v Lounech vhodné prostory k pronájmu.  
 
3.  Diskuse 
 
Mgr. Hons informoval přítomné, že cca před měsícem proběhla na radnici schůzka mezi vedením 
radnice, ředitelkou ZŠ Montessori Slaný a rodiči dítěte, které zmíněnou školu navštěvuje. Cílem 
schůzky bylo seznámit vedení radnice s Montessori pedagogikou a záměrem otevřít v Lounech 
pobočku ZŠ Montessori Slaný na soukromé bázi. Město je ochotno tuto alternativní formu 
vzdělávání podpořit. Vedení ZŠ požádalo město o spolupráci ve formě zajištění prostor pro výuku, 
v současné době však žádné vhodné prostory k pronajmutí nejsou k dispozici.  
Mgr. Červa před jednáním komise mapoval možnosti vhodných prostor, ovšem zjistil, že vše je již 
ve vlastnictví soukromých majitelů nebo Krajského úřadu Ústeckého kraje. Členkám spolku byly 
tyto skutečnosti sděleny a bylo jim doporučeno vejít v  jednání s majiteli nebo správci objektů. 
Jednou z možností je např.  budova bývalé Obchodní akademie Louny v ulici Osvoboditelů nebo 
objekt v Poděbradově ulici, kde sídlí jídelna Hospodyňka. Dále bylo členkám spolku doporučeno 
oslovit ředitelku Speciální základní školy v Poděbradově ulici. 
Mgr. Vágnerová a Mgr. Červa nastínili členkám spolku, jak fungují základní a střední školy (ve 
školách neprobíhá pouze běžná frontální výuka, ale využívají se i jiné metody, např. skupinové 
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práce, prezentace žáků, školy umožňují žákům výjezdy do zahraničí, funguje školní parlament – 
podíl žáků na chodu školy apod.). Aktivita většiny rodičů je ale bohužel minimální. 
 
Závěr:  Členové komise doporučují členkám spolku:  
1) Navštívit základní školy v Lounech (domluvit si s řediteli vstup do vyučovacích hodin), 
aby poznaly, jak v současné době probíhá výuka a jaké metody jsou v rámci ní využívány.  
2) Provést průzkum mezi rodiči a zjistit, jaký je o vzdělávání Montessori v Lounech zájem. 
3) Oslovit ředitele základních škol a podiskutovat s nimi na téma „vzdělávání“. 
4) V rámci hledání vhodných prostor pro výuku oslovit přímo majitele nebo správce 
objektů, např. ředitelku Speciální ZŠ Louny. 

 
Někteří členové komise projevili zájem navštívit ZŠ a MŠ Montessori Slaný. Požádali proto 
členky spolku o zprostředkování návštěvy. 
 
 
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 12.04.2017 
 

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

 

Účast členů komisí a výborů na jednáních těchto orgánů 

    

Počet jednání ve volebním 
období 12   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

 Mgr. Jan Červa 9 3 0 

 Mgr. Vladimír A. Hons 11 1 0 

 Mgr. Zdeněk Zákutný 10 2 0 

 Jiřina Krupková 9 3 0 

 Milan Vařák  12 0 0 

 Bc. Gabriela Krůtová 8 4 0 

 PaedDr. Venuše Mirovská 11 1 0 

 Mgr. Olga Krátká 12 0 0 

 Mgr. Simona Vágnerová 9 3 0 

 
 
Schválil: Mgr. Jan Červa  předseda komise  24.4.2017   

 

 Jméno  funkce  datum  podpis 

 
     
Ověřil: PaedDr. V. Mirovská  členka komise  24.4.2017   

 

 jméno  funkce  datum  podpis 

 
 
Zapsala: Ing. Martina Kladivová  tajemnice komise  19.4.2017   

 

 jméno  funkce  datum  podpis 
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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. 2/2017 projednala Rada města Loun 
na své 55. schůzi dne 22.05. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 163/2017  
Zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 2/2017  
 
Rada města 
b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 2/2017 ze dne 12.04.2017 

Hlasování:   

Pro 8  Šabata, Čermák, Pehr, Kleinová, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 

 
 
 


