
Zápis z jednání komise pro vzdělávání a sport 

konaného dne 07.03.2016 na MěÚ Bakov nad Jizerou od 16:00 do 18:00 hodin 

 

Přítomni: Jaroslava Čermáková, JUDr. Ing. Miroslav Dvořák, Mgr. Zdeňka Dlasková,   

Dagmar Vlastová, Dušan Šimon, Bc. Miroslava Pavlíková 

Omluven: Tomáš Záleský 

Za sportovní organizace: Mgr. Jitka Brychová, Daniel Zemanovič, Karel Wollman, Petr 

Štučka, omluven Mgr. Brodský 

Hosté: Taťána Dvořáková, Miloslav Masopust, Magdalena Bulířová 

Program jednání:  

1. Úvod, přivítání přítomných  

2. Technické zajištění hlasování a výsledky hlasování 

3. Složení komisí  

4. Zajištění slavnostního večera 

5. Informace ředitelek MŠ a ZŠ 

Průběh jednání:  

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

přítomné včetně hostů.  

2. Dále informovala o provedených krocích k zajištění ankety “Sportovec roku“ a 

poděkovala všem za pomoc při zajištění ankety, zejména pak Mgr. Jitce Brychové za 

pomoc při tvorbě medailonků sportovců a Mgr. Brodskému za přípravu videa. 

Informovala přítomné, že hlasování jak internetové tak v na formulářích bude 

probíhat od 10. do 20.03.2016. Galerie vybraných nominovaných sportovců byla 

zveřejněna ve zvláštním vydání Bakovska, včetně hlasovacího lístku. Paní Bulířová 

předala celkem 300 ks hlasovacích lístků v tištěné formě. Galerie sportovců je rovněž 

zveřejněna na webových stránkách města Bakov nad Jizerou.  

Hlasovací lístky bude možné vyzvednout a odevzdat vyplněné v ZŠ, podatelně MěÚ a 

knihovně. Tato místa budou vybavena urnami a formuláři hlasovacích lístků.  

Urny  na určená místa zajistí Bc. Pavlíková. 

Výsledky budou sčítány komisí dne 21.3.2016. Budou sečteny výsledky internetového 

hlasování, písemného hlasování a  výsledku hlasů bude sepsán komisí zápis. Výsledky  

budou předány  odborné komisi. Ta stanoví své pořadí, sečte všechny výsledky a určí 

pořadí v každé kategorii. 

 

 

 

 

 

3. Sčítání hlasů po skončení hlasování provedou dne 21.3.  Jaroslava Čermáková, Mgr. 

Zdeňka Dlasková, Dagmar Vlastová a Taťána Dvořáková.  

4.  Odborná komise ve složení Petr Štučka, Karel Wollman, JUDr. Ing. Miroslav Dvořák, 

Mgr. Luboš Brodský,  Ing. Miroslav Činka a Oldřich Kysela provede vyhodnocení 

ankety 23.3. 2016.   

 

 

Usnesení 1/0703: 

a) Komise VaS bere na vědomí informace o krocích provedených k zajištění 

ankety „Sportovec roku“. 

b) Ukládá M. Pavlíkové zajistit urny na hlasovacích místech.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 



Usnesení 2/0703: 

Komise VaS bere na vědomí složení sčítací a odborné komise, termíny sčítání hlasů 

a vyhodnocení výsledků.  

 

5.  Byly diskutovány věci, které je třeba ještě do 1. 4.  zajistit či  doladit: 

poháry, diplomy a jejich vyplnění, květiny, ceny pro hosty (2), fotografa, promítání 

filmu spolu s ozvučením, jednotlivá vystoupení, hostesku, atd. a současně byly 

rozděleny  úkoly jednotlivým členům. 

6.  Moderátor večera M. Masopust sdělil své představy o uspořádání míst v sále a 

průběhu večera. Upraví navržený scénář večera a projedná s předsedkyní komise a 

aktéry večera.  

Generálka se uskuteční 30.3.2016 v 15:30 hodin na sále Radnice.  

7.  Pí Čermáková vyslovila přání udělat tradici z ankety sportovec roku a za tímto účelem 

i vytvořit kroniku nebo pamětní listy  ke zdokumentování vítězů a oceněných (zajistí 

pí Dvořáková). 

 

  Usnesení 3/0703: 

a) Ukládá předsedkyni koordinovat plnění jednotlivých úkolů a členům se na 

jejich plnění v rámci kompetence podílet a průběžně informovat radu města.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

b) Komise VaS bere na vědomí termín generálky.  

 

 

8. Ředitelka ZŠ Mgr. Dlasková informovala o zápisu dětí do 1. tříd. Zapsáno je  62 dětí, 

to představuje otevření 3 tříd, vzhledem k prostorovým možnostem školy zřejmě 2 

větší a jednu menší. Sdělený počet dětí však nemusí být konečný (odklady). 

9. Dále informovala o situaci, která by mohla vzniknout zavedením inkluze do škol.  

Ředitelka MŠ D. Vlastová informovala o zápisu o MŠ, který proběhne v měsíci dubnu. 

 

 Usnesení 40703: 

a) Komise VaS bere na vědomí informace ředitelek MŠ a ZŠ.  

 

 

 

 

 

____________________________ 

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, Pavlíková Miroslava, členové rady města 


