MĚSTO TRUTNOV – RADA MĚSTA
Školská komise
Zápis číslo 1/2021
Datum jednání:
Místo jednání:

08.04 2021
online setkání

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

přítomen

Bc. Priputenová
Vladimíra

přítomna

Mgr. Kadaníková
Lenka

přítomna

Mgr. Sauer Vladislav

přítomen

Mgr. Dědek Michal

přítomen

Mgr. Skokan Petr

přítomen

Mgr. Hásek Roman

omluven

Mgr. Šichová
Štěpánka

přítomna

Bc. Hůlková Kateřina

přítomna

Mgr. Švarc Zdeněk

přítomen

Mgr. Paták Jiří

přítomen

Hosté
Mgr. Rejl Dušan

přítomen

Kontrola plnění úkolů a usnesení
--Program jednání
1) Zahájení 1. jednání Školské komise Rady města Trutnova v roce 2021 a seznámení
s programem školské komise
2) Aktuální informace k testování žáků na školách – Mgr. Žaneta Morávková, Krajská
hygienická stanice KHK, pracoviště Hradec Králové
- Diskuze a dotazy
3) Seznámení s činnostmi v Mateřské škole, Trutnov – Bc. Vladimíra Priputenová
4) Investiční pobídky města do základních škol
5) Seznámení se společným vzděláváním pedagogů
6) 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 2021
Jednání školské komise (dále ŠK) zahájil předseda komise Mgr. Petr Horčička, přivítal
členy a hosta ŠK. Členům ŠK bylo vyjádřeno poděkování za předložené návrhy témat
k projednávání ŠK. Členové ŠK byli předsedou komise seznámeni s programem konané
ŠK.
2) Aktuální informace k testování žáků na školách – Mgr. Žaneta Morávková, Krajská
hygienická stanice KHK, pracoviště Hradec Králové
Mgr. Žaneta Morávková informovala členy ŠK o aktuálním postupu při testování žáků na
školách a ve školských zařízení, které se uskuteční od 12. 04. 2021, a to neinvazivními
antigenními testy 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Členy ŠK seznámila s metodikou
k testování ve školách a školských zařízeních, o hygienických a bezpečnostních
požadavcích při realizaci testování, o postupu před/při/po testování a nakládání
s testovacími sadami. Ještě se zmínila o procesu trasování. Dále připomněla mimořádná
opatření při prezenční výuce na školách – respirátory, chirurgické roušky, dezinfekce,
rozestupy, časté větrání, apod. Následovala diskuze se členy ŠK a Mgr. Žaneta
Morávková odpovídala na četné dotazy členů ŠK k aktuálnímu tématu.
3) Seznámení s činnostmi v Mateřské škole, Trutnov – Bc. Vladimíra Priputenová
Ředitelka Mateřské školy, Trutnov, Bc. Vladimíra Priputenová seznámila členy ŠK s řadou
činností, které v MŠ zajišťují. Představení trutnovské mateřské školy proběhlo formou
PowerPointe prezentace. Mateřská škola Trutnov má celkem 11 odloučených pracovišť,
které zajišťují naplňování školního vzdělávacího programu. V běžných třídách se děti
mohou vzdělávat metodou Montessori, Začít spolu, Hejného metodou. MŠ Trutnov má
čtyři speciální třídy pro děti s postižením, nejčastěji jsou to logopedické vady. Těmto
dětem se věnují speciální pedagogové s logopedickým vzděláním. Všichni pedagogičtí
pracovníci mají speciální školení v oblasti práce s nadanými dětmi. Dále se též průběžně
individuálně vzdělávají, ale také absolvují vzdělávání „centrálně“.
V MŠ Trutnov chybí pro současnou distanční výuku předškoláků počítačové vybavení pro
pedagogy, sborovny pro přípravu distanční výuky, dostatečně velký prostor pro pořádání
společných porad (11 ředitelek), ve většině školkových zahrad je třeba rekonstrukce –
renovace prostor.
4) Investiční pobídky Města Trutnova do základních škol
Předseda ŠK spolu s přítomnými členy ŠK představil jednotlivé investiční pobídky Města
Trutnova do základních škol:
- ZŠ Mládežnická - nově zrekonstruované polytechnické dílny – univerzální dílna, učebna
robotiky, učebna 3D tisku, učebna s frézkami řízenými počítačem
- ZŠ Náchodská – přednáškový sál, taneční sál
- ZŠ R. Frimla – rekonstrukce a modernizace venkovního stadionu
- ZŠ V Domcích - rekonstrukce a modernizace venkovního stadionu, centrum Améba,
- ZŠ kpt. Jaroše – plánovaná obnova školní chaty Bažina v Peci pod Sněžkou
5) Seznámení se společným vzděláváním pedagogů
Předseda ŠK seznámil přítomné členy s plánovaným výhledem společného vzdělávání
pedagogů všech trutnovských škol, a to formou například: pedagogických dnů,
workshopů, atd. Vzdělávání by bylo nabídnuto též rodičům žákům škol. Plánovaná akce
by proběhla v červnu 2022.
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.
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: 16:25 hod.
V Trutnově dne 12. 04. 2021
Zapsala: Mgr. Kadaníková Lenka, tajemník
Ověřil: Mgr. Horčička Petr v. r., předseda
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