Zápis z jednání komise školství – 2. zasedání

Termín a místo zasedání: středa 11. 3. 2015 od 17:00, malá zasedací místnost radnice

Přítomni členové: Kolečkář - předseda, Chaloupková, Kolářová, Mendel, Sosíková, Ševčík, Talpa, Vízdal,
Zemanová
Omluveni členové: Barwiolková
Přítomni hosté: Sedláček, Dudová

Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Informace z RMČ - dotace
3. Připravované akce a soutěže
4. Různé
5. Závěr

1. Zahájení, schválení programu jednání
V 17:00 hod. bylo zahájeno zasedání. Přítomno bylo 9 členů a 2 hosté. Zasedání je usnášeníschopné.
Schválení programu: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Program byl schválen.

2. Informace z RMČ - dotace
Dotace organizacím z oblasti školství byly na jednání RMČ doporučeny a následně na jednání ZMČ
schváleny v souladu s doporučením komise.
Byly též schváleny žádosti o dotace z EU na vytoření zahrad MŠ Poláčkova a Šimáčkova v souladu
s potřebami enviromentálního vzdělávání.

3. Připravované akce a soutěže
a) Vyhodnocení nejlepších žáků ZŠ
termín: cca 15. - 19. června
Pravidelná každoroční akce k příležitosti ukončení školního roku. Za každou školu 1-2 vybraní žáci a rodiče +
zástupce školy. Návrh na uspořádání rotačním systémem na jednotlivých školách bude včetně struktury
akce prodiskutován s jednotlivými řediteli ZŠ.

b) Nejlepší čtenář
Velmi diskutované téma, kdy bylo řešeno především kvalitativnější uchopení soutěže. Nepostačuje pro
význam soutěžení pouze počet vypůjčených knih. Bude provedena konzultace s knihovnou Jiřího Mahena
v Líšni a na školách.

c) „Videosoutěž – Moje škola“
Diskuze ohledně soutěže o nejlepšího čtenáře se stočila na vnitřní motivaci dětí. Předložit jim něco u čeho
se budou bavit. Proto vzniká návrh na uspořádání soutěže o prezentaci vlastní školy za pomoci moderních
technologií.

d) „Líšeňské reálie“
Jakýsi naučný soutěžní pochod po Líšni s poznávání zajímavostí a pamětihodností. Nutná spolupráce se
sportovní a kulturní komisí na vytvoření parametrů akce.

5. Různé
Diskutováno téma vlivu smíšených tříd (předškoláci+mladší) v jednotlivých MŠ na přípravu předškoláků pro
vstup do ZŠ.

6. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 18:18.

Petr Kolečkář
předseda komise školství

