ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE KULTURY A ŠKOLSTVÍ
konaného dne 24. 2. 2020 od 15,30 hodin v budově MŠ Jilemnice
Přítomni: PaedDr. J. Luštinec, Mgr. M. Král, I. Honců, V. Zvelebilová, Mgr. J. Paulů, Mgr. V. Korbelář, Mgr. I.
Lhotová, Mgr. L. Krausová, Mgr. M. Králová
Omluveni: Mgr. O. Kuřík
Hosté: Mgr. V. Mečíř

1. DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA (ZASTUPITELSTVU MĚSTA)
2. PODNĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD
3. OSTATNÍ
—

—

—

—

—

J. Luštinec zahájit komisi, přivítal všechny členy a na úvod také věnoval vzpomínku paní A. Jindřiškové.
V. Zvelebilová seznámila členy komise s výsledky ankety ohledně knihovny zveřejněné ve zpravodaji města
a na webových stránkách knihovny. V. Mečíř seznámil členy komise s výsledky ankety, která proběhla mezi
žáky a rodiči jilemnických škol. Komise se shodla na oboustranné výměně dotazníků obou zainteresovaných
skupin, což by mělo vést ke snadnějšímu zpracování. Obě ankety se mírně liší, proto bylo dohodnuta
pracovní schůzka, na které se obě skupiny sejdou a zpracují výsledky anket tak, aby je bylo možné
prezentovat představitelům města i široké veřejnosti.
J. Luštinec informovat komisi o záměru města převzít krajskou Základní školu a Mateřskou školu,
Jilemnice, Komenského 103. Bude projednáno na příští mimořádné schůzi se zástupci škol a starostou
města.
Ředitel ZŠ Komenského V. Korbelář seznámil členy komise s termínem zápisu do ZŠ, který bude jako
každoročně probíhat společně pro obě základní školy, a to dne 24. dubna 2020. Termín zápisu do MŠ v tuto
chvíli ještě nebyl znám. Informace o zápisech do MŠ ZŠ budou zveřejněny ve zpravodaji města a na
webových stránkách organizací.
I. Lhotová oznámila členům, že dne 16. června 2020 proběhne v Jilemnici Den s IZS. Jedná se o akci, na
které se budou prezentovat jednotlivé složky záchranného systému. Dopolední část bude určena především
pro školy a odpolední pro veřejnost.

4. ÚKOLY
—

—

I. Lhotová svolá schůzku komise se starostou města a ředitelkou Základní školy a Mateřské školy,
Jilemnice, Komenského 103.
V. Zvelebilová a V. Mečíř společně zpracují výsledky anket, do takové podoby, aby byl veřejně
prezentovatelné.

Konec jednání v 16:45.
Datum vyhotovení zápisu 26. února 2020

ý?f5aedDr. Jan Luštinec
předseda komise

Mgr. Iva Lhotová
zapisovatelka

