
Zápis z jednání komise pro vzdělávání a sport 
konaného dne 07.10.2015 v MŠ Bakov nad Jizerou od 16:10 do 17:30 hodin. 

 

 

Přítomni: Jaroslava Čermáková, Dagmar Vlastová, JUDr. Ing. Miroslav Dvořák, Dušan Šimon, Tomáš Záleský, 

Bc. Miroslava Pavlíková 

Omluveni: Mgr. Zdeňka Dlasková 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu schůzky komise 

3. Informace o projednání zápisu z posledního jednání komise 8.6. 2015 radou města 

4. Informace k výsledkům průzkumu „Mapa školy“ 

5. Anketa „Sportovec roku 2015 města Bakov nad Jizerou“: 

 návrh úvodního článku k anketě 

 pravidla ankety (nominace) 

 nominační komise 

 průběh ankety 

 připomínky a podněty členů komise 

6. Různé (členové komise, termín příští schůzky apod.) 

7. Závěr 

 

 

Průběh jednání:  
 

1. Předsedkyně komise, Jaroslava Čermáková, zahájila jednání komise a přivítala přítomné. Současně 

omluvila Mgr. Zdeňku Dlaskovou z důvodu nemoci a JUDr. Ing. Miroslava Dvořáka, který se dostaví 

později z důvodu pracovních povinností.  

 

2. Všichni přítomní obdrželi program jednání. Jaroslava Čermáková k programu uvedla, že původně měla 

být jedním z bodů prohlídka základní školy. Z důvodu nepřítomnosti Mgr. Dlaskové byl tento bod 

z programu vypuštěn a bude jedním z bodů příští schůzky.  

 

 

Usnesení 1/0710: 

Členové komise VaS souhlasí s programem jednání. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

3. Předsedkyně informovala členy o seznámení rady města se zápisem komise konané dne 08.06.2015. 

Členové rady se zápisem souhlasili a neměli připomínky. Uskutečnění ankety „Sportovec roku“ 

podporují a radní Ing. Miroslav Činka a Mgr. Petr Šulc souhlasí s členstvím v nominační komisi.  

 

 

Usnesení 2/0710: 

Rada města bere na vědomí zápis komise VaS konané dne 08.06.2015. 

 

 

4. Jaroslava Čermáková informovala členy komise o závěrech průzkumu „Mapa školy“, který proběhl na 

ZŠ Bakov nad Jizerou v červnu 2015. Účastnili se jej žáci, rodiče žáků, pedagogičtí a nepedagogičtí 

pracovníci školy. Vzhledem k tomu, že výsledky nejsou velmi pozitivní, zabývala se jimi jak rada 

města, tak i zastupitelstvo města. Závěr těchto jednání je jednoznačně zlepšit kvalitu a jméno základní 



školy. Rada města připravila pracovní verzi metodického pokynu k řízení a kontrole příspěvkových 

organizací (MŠ a ZŠ). 

Po jednáních se starostou města a radou města oznámila ředitelka školy, že ke dni 30.6.2016 odchází 

z funkce ředitelky ZŠ z důvodů odchodu do starobního důchodu a tudíž bude muset město vypsat včas 

výběrové řízení  na tuto funkci. Paní Vlastová vysvětlila důvody zapojení třetí osoby (nezávislého 

subjektu Scio-Mapa školy) do řešení situace v ZŠ. Předsedkyně doporučila členům komise VaS, aby se 

individuálně seznámili s výsledky průzkumu, který je zveřejněn na webových stránkách města. 

Průzkumem byly odhaleny některé nedostatky ve škole, např. i šikana. S negativními jevy se musí 

zabývat nejen škola, ale i vedení města. Jaroslava Čermáková současně konstatovala, že pozice učitelů 

na školách je v současné době nelehká, neboť ztrácejí respekt, mládež je agresivnější a výchovu dětí 

přenášejí rodiče na školy.  

 

 

Usnesení 3/0710: 

Komise VaS bere informaci na vědomí o výsledcích průzkumu „Mapa školy“, který proběhl 

v měsíci červnu v ZŠ a opatřeních připravovaných radou města.  

 

 

 

5. Předsedkyně informovala členy, že na dalším zastupitelstvu města musí navrhnout z důvodu sestavování 

rozpočtu města na rok 2016 finanční částku na realizaci ankety „Nejlepší sportovec roku města Bakov 

nad Jizerou.“ Výše částky se bude odvíjet od rozsahu akce, jednak technického zabezpečení, jednak 

počtu kategorií a cen oceněným sportovcům. Komise diskutovala o druzích cen, zda finanční či věcné. 

Pan Šimon navrhl, že ceny by měly být spíše věcné a každý vítěz by měl samozřejmě obdržet i pohár. 

Dagmar Vlastová doplnila, že jako dar by mohla být i poukázka v určité finanční výši dle vlastního 

výběru v prodejně sportu.  

Členové VaS obdrželi připomínky a návrhy k anketě od Mgr.  Šulce a Ing. Činky. Připomínky se týkaly 

upřesnění kategorií, které byly rozděleny následovně:  

 žáci – do 15 let 

 junioři – do 18 let 

 dospělí – do 50 let 

 veteráni – nad 50 let 

 sportovní týmy / družstva 

 zdravotně znevýhodnění (držitelé průkazu ZTP) 

 fairplay 

 

            V 16: 40 hodin se dostavil JUDr. Ing. Miroslav Dvořák. Byl seznámen s programem. 

            Dále členové diskutovali a upřesňovali nominační podmínky. Nominovaný sportovec musí být 

obyvatelem města Bakov nad Jizerou a přilehlých obcí. Nominovaný tým musí mít sídlo v Bakově nad 

Jizerou a přilehlých obcí. Současně všichni nominovaní musí být neprofesionální sportovci. Jaroslava 

Čermáková konstatovala, že nejprve se bude muset sestavit nominační komise, které se předají námi 

vypracovaná pravidla ankety k připomínkám a případným úpravám. Nominační komise by měla být 

složena ze zástupců sportovních organizací v Bakově nad Jizerou, např. SK Bakov nad Jizerou, 

Bakajda, TPK Bakov nad Jizerou, Tenisový klub, Karate Kobu, TJ Sokol. Zde vznikla diskuze, zda 

zástupce jako celku TJ Sokol, nebo případně zástupce jeho jednotlivých sportovních složek. 

Předsedkyně by vyhotovila oslovující dopis sportovním spolkům a nabídla jim členství v nominační 

komisi. Nominační formuláře budou zveřejněny na webu města a ve zpravodaji Bakovsko. Nejasnosti 

jsou ještě v součtu hlasování, které se bude upřesňovat. Co se týče slavnostního vyhlášení ankety, 

členové komise VaS  mají představu, že by se uskutečnilo na sále „Radnice“. Galavečerem by provázel 

moderátor, kulturní vsuvky – vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, taneční vystoupení a pozvání známé sportovní 

osobnosti.  



 

Usnesení 4/0710: 

a) komise VaS ukládá připravit a zpracovat podklady  a pravidla k zajištění ankety 

b) Dagmar Vlastové se ukládá projednat s vedením TJ Sokol počet členů v nominační komisi 

c) Dušanu Šimonovi se ukládá zjistit možné způsoby hlasování lidí.  

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

       

 

6. Ředitelka mateřské školy informovala členy o probíhajícím zateplování budovy MŠ, které by mělo být 

zrealizováno do 30. listopadu 2015. Jednotlivé budovy budou barevně rozlišené – zelená, žlutá, 

oranžová. Současně probíhá izolace budov. Stavební úpravy probíhají bez problému a bez většího 

omezení chodu školky. Do konce roku 2015 by měly být zrekonstruované i chodníčky a obrubníky na 

zahradě (cca 200 000 – 250 000,-Kč). V současné době je školka dětmi početně naplněna. Do rozpočtu 

na rok 2016 se připravuje žádost na zřizovatele na rekonstrukci zahrady – kácení stromů, nová výsadba, 

přístřešek. V současné době se děti zúčastňují výletů do přírody, divadla, aby děti pobývaly ve vnitřních 

prostorách školky z důvodu stavebních prací co nejméně. Provoz školky není narušen.  

Předsedkyně komise informovala, že ze ZŠ Bakov nad Jizerou se zúčastní poznávacího zahraničního 

zájezdu, který je dotován.  Jedná o pobyt v rodinách s výukou angličtiny. Pobytu se zúčastní celkem 10 

dětí v termínu od 18.10.- 26.10.2015.  

Příští schůzka komise VaS se uskuteční v listopadu 2015, přesné datum bude upřesněno.  

V závěru byli členové komise informováni JUDr. Ing. Dvořákem o plánu vybudování sportovní 

multifunkční sportovní haly. V nejbližší době by mělo být OVŽP vyhlášeno výběrové řízení na studii 

vybudování sportovní haly.  

 

 

Usnesení  5/0710: 

a) Komise VaS bere na vědomí: 

           - stavební úpravy v MŠ 

           - vzdělávací zájezd žáků ZŠ do Anglie 

           - plán vybudování multifunkční sportovní haly 

           - termín příští schůzky 

b) ukládá předsedkyni komise informovat o jednání komise radu města.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

________________________ 

Jaroslava Čermáková 

Předsedkyně komise 

 

 

Zapsala: Miroslava Pavlíková 

Rozesláno dne:  

 

Obdrží:  

Čermáková Jaroslava, Mgr. Dlasková Zdeňka, JUDr. Ing. Dvořák Miroslav, Vlastová Dagmar, Záleský 

Tomáš, Šimon Dušan, Miroslava Pavlíková, členové rady města  


