MĚSTO TRUTNOV – RADA MĚSTA
Školská komise
Zápis číslo 1/2020
Datum jednání:
Místo jednání:

22. 01. 2020
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

Čas začátku jednání: 15:00 hod.
Přítomni
Členové výboru
Mgr. Horčička Petr

přítomen

Bc. Priputenová
Vladimíra

přítomna

Bc. Kadaníková
Lenka

přítomna

Mgr. Sauer Vladislav

omluven

Mgr. Dědek Michal

omluven

Mgr. Skokan Petr

přítomen

Mgr. Hásek Roman

omluven

Mgr. Šichová
Štěpánka

omluvena

Bc. Hůlková Kateřina

přítomna

Mgr. Švarc Zdeněk

přítomen

Mgr. Paták Jiří

přítomen

Hosté
Mgr. Rejl Dušan

přítomen

Mgr. Svoboda Radek

přítomen

Duduš Jan

přítomen

Mgr. Viková Radka

přítomna

Kontrola plnění úkolů a usnesení
Předseda školské komise Mgr. Petr Horčička spolu s paní Bc. Kateřinou Hůlkou oslovili
místostarostu Mgr. Tomáše Hendrycha s informací o návrhu vzniku „Studentské rady “
a o jejich případné vzájemné spolupráci.
Program jednání
1) Zahájení 1. jednání Školské komise Rady města Trutnova v roce 2020 a seznámení
s programem školské komise
2) Rekapitulace předchozího jednání – výsledek schůzky P. Horčičky a K. Hůlkové
s místostarostou T. Hendrychem
3) Seznámení se vzděláváním Montessori v prostorách Základní školy, Trutnov 3,
Náchodská 18 – Mgr. Z. Švarc
4) Rozprava o dopravní situaci u trutnovských škol – Mgr. R. Svoboda
5) Představení filmového festivalu dětí organizovaného spolkem Rýbrcoul – J. Duduš
6) Podněty členů komise, různé, diskuze
7) Závěr a termín příštího jednání komise
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Jednání komise
1) Zahájení 1. jednání Školské komise Rady města Trutnova v roce 2020
Jednání školské komise (dále ŠK) zahájil předseda komise Mgr. Petr Horčička, přivítal
členy a hosty ŠK. Členům ŠK bylo vyjádřeno poděkování za předložené návrhy témat
k projednávání ŠK. Členové ŠK byli předsedou komise seznámeni s programem konané
ŠK.
2) Rekapitulace předchozího jednání – výsledek schůzky P. Horčičky a K. Hůlkové
s místostarostou T. Hendrychem
Předseda školské komise Mgr. Petr Horčička spolu s paní Bc. Kateřinou Hůlkou oslovili
místostarostu Mgr. Tomáše Hendrycha s informací o návrhu vzniku „Studentské rady“
a o jejich případné vzájemné spolupráci. Studentskou radu města je třeba definovat,
vymezit její fungování.
Bc. Hůlková informovala přítomné členy školské komise o fungování Studentských rad
v jiných městech, např. ve Dvoře Králové nad Labem, v Jeseníku, v Prachaticích či
v Opavě.
Mgr. Skokan uvedl, že na trutnovském gymnáziu je fungující „Studentský parlament“,
který se schází cca 1x měsíčně, ale studenti projevují zájem spíše o aktivity směřující
dovnitř školy. Proto, aby byl Studentský parlament fungující, musí mít zájem především
studenti a od nich musí přijít prvotní impuls.
Mezi přítomnými členy komise proběhla diskuze o možnostech vzniku Studentské
rady/parlamentu na základních školách.
3) Seznámení se vzděláváním Montessori v prostorách Základní školy, Trutnov 3,
Náchodská 18
Mgr. Švarc členům komise představil vzdělávání Montessori v prostorách ZŠ. Členové ŠK
si prohlédli třídy, ve kterých se žáci učí. Žáci se učí ve dvou třídách, kde jsou sloučené
ročníky 1. a 2. v jedné třídě a ve druhé třídě jsou to ročníky 3., 4. a 5., třídy jsou zařízené
jak lavicemi a tabulí, tak i Montessori pomůckami, je zde prostor pro volný pohyb
a odpočinek dětí. Třídy jsou doplněny malou kuchyňkou pro vlastní přípravu svačinek.
4) Rozprava o dopravní situaci u trutnovských škol
O dopravní situaci u trutnovských škol informoval ŠK Mgr. Svoboda ředitel Městské
policie Trutnov. Dále informoval o vzniku pracovní skupiny pro dopravu. Při Městské policii
působí koordinátor prevence kriminality, který dochází na přednášky do škol. Přednášky
jsou přizpůsobeny tématu i věku žáků. Mgr. Svoboda převzal vypracované zprávy
o dopravní situaci u jednotlivých trutnovských škol, které budou následně vyhodnoceny.
Dále bude předmětem dalšího jednání možnost rozmístění panic tlačítek do trutnovských
základních škol.
Na závěr diskuze o dopravní situaci zodpověděl individuální dotazy přítomných členů ŠK.
5) Představení filmového festivalu dětí organizovaného spolkem Rýbrcoul
Filmový festival dětí „Rýbrcoulova klapka“ představil pan Duduš a Mgr. Viková ze spolku
Rýbrcoul-duch hor. Festival má za cíl podpořit přirozenou touhu dětí tvořit, je rozdělen do
čtyř kategorií. Dále zástupci spolku informovali členy ŠK o „Dětském regionálním
zpravodajství“, které bude fungovat formou kroužku (od září 2020) při SVČ Trutnov.
Informace o filmovém festivalu a dětském regionálním zpravodajství předá pan Duduš
paní Kadaníkové, která je postoupí školským zařízením ve správním obvodu.
6) Podněty členů komise, různé, diskuze
nejsou
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7) Závěr a termín příštího jednání komise
Předseda komise poděkoval členům za odpovědný a aktivní přístup při jednání komise.
Předseda poděkoval panu řediteli Mgr. Zdeňku Švarcovi za dokonalou přípravu a zajištění
podmínek pro jednání ŠK.
Jednání bylo předsedou komise ukončeno.
Další jednání školské komise nebylo ustanoveno. Přesný termín jednání školské komise
bude upřesněn a všem členům včas oznámen.
Zápis byl schválen všemi přítomnými členy.
Usnesení
Nebyla přijata
Nové úkoly
Nejsou
Čas konce jednání: 16:45 hod.
V Trutnově dne 23. 01. 2020
Zapsala: Bc. Kadaníková Lenka, tajemník
Ověřil: Mgr. Horčička Petr v. r., předseda
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