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OKRM/12/2015/Z/4

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 1. jednání školské komise rady města konaného dne 20. 1. 2015

Přítomni: Mgr. Vladimíra Bernasová, doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D., 
Mgr. Bc. Jiří Heller, Mgr. František Hřídel, Mgr. Jindřiška Kačenová, 
Ing. Jarmila Mandžuková, Mgr. Jana Menzelová, Ing. Věra Pakandlová, Alena 
Vejdovcová

Omluveni: Mgr. Petr Podhola

Nepřítomni:

Hosté: Mgr. Bc. Dagmar Koubová, Ing. Martin Maršík, Ph.D.

Schválený program:

1. Zahájení - úvodní slovo paní předsedkyně komise doc. PhDr. Lucie Betákové, M.A., Ph.D.
Zapisovatelem byl zvolen p. Hřídel.
Novým členům se krátce představila předsedkyně komise pí. Betáková. Shrnula věci, které 
se v minulém období školské komisi podařilo dokončit, a také nastínila svou vizi pro další 
fungování této komise.

2. Představení členů školské komise a pana náměstka pro oblast školství a tělovýchovu 
Ing. Martina Maršíka, Ph.D
V krátkosti se představili také noví i původní členové školské komise. Pí. Koubová 
seznámila nové členy komise s fungováním a úkoly OŠT. Pí. Fuxová pak zopakovala 
podmínky pro poskytování dotací a připomněla základní pravidla při posuzování žádostí.

3. Informace k dotačním programům:
1) rozvoj a péči o děti do 6 let věku v r. 2015
2) volnočasové aktivity v r. 2015
Přijato usnesení č. 1/2015 (9 - 9,0,0)
Pí. Betáková informovala členy komise o harmonogramu, ve kterém se bude o přidělení 
finančních prostředků rozhodovat. Vzhledem ke změnám v podávání žádostí – pouze 
elektronicky,  k rostoucímu počtu  a administrativní náročnosti, navrhla pí. Betáková nový 
systém pro posuzování. Každý člen komise zpracuje předem daný objem žádostí, své 
hodnocení pak přednese na zasedání komise ostatním členům. V tomto předvýběru se 
oddělí nevyhovující žádosti. Ostatní  správné  se předloží jako „vyhovující“. U některých 
bude nutné požadovanou částku krátit. Částky nad 50 tis. Kč budou hodnoceny dle 
hodnotících kritérií.
Pí. Fuxová připomněla, že v letošním roce už nebude k dispozici tištěná podoba, každý člen 
komise bude mít přístup do el. systému podávání žádostí a průběžně je sledovat na 
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webových stránkách magistrátu města. V souvislosti s tím požádala všechny členy komise, 
aby vyzkoušeli svá původní přístupová hesla. Noví členové komise budou obesláni e-
mailem s aktivovaným uživatelským jménem a heslem. V případě nejasností a technických 
problémů, nechť se obrátí na pí. Fuxovou

4. Zápisy do ZŠ
Pí. Koubová a p. nám. Maršík seznámili členy komise s harmonogramem zápisů do prvních 
tříd. Oba pak vyjádřili naději, že, jako každý rok, nedojde k zásadním problémům. 
Paní předsedkyně Betáková požádala ostatní kolegy, zda se mohou dle svých možností 
zúčastnit za školskou komisi některého zápisu na území Č. Budějovic.

5. Stanovení termínů zasedání školské komise na I. čtvrtletí 2015.
Členové školské komise se dohodli na dalších termínech příštích zasedání, a to 24. 2., 10. 3. 
a 14. 4. vždy od 16,30 hodin v zasedací místnosti č. 203 II. patro Magistrátu města. 
Pozvánka bude vždy v předstihu zaslána i s případnými změnami.

6. Závěr - diskuse
Školská komise byla ukončena v 18:00 hodin.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

1. jednání školské komise rady města bylo ukončeno v 18:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Informace k dotačním programům:1) rozvoj a péči o děti do 6 let věku v r. 20152) 
volnočasové aktivity v r. 2015

školská komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 1/2015:

školská komise rady města

s c h v a l u j e
návrh paní předsedkyně Betákové na úpravu systému pro posuzování došlých žádostí o poskytnutí 
dotace, kdy bude každý člen komise posuzovat předem přidělený počet žádostí.

V Českých Budějovicích dne 20. 1. 2015

Zapsal(a): Mgr. František Hřídel, člen komise

Ověřil(a): doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
předsedkyně komise


