
Zpráva z účasti na jednání komise Rady JMK pro výchovu a vzdělávání

Název komise: komise pro výchovu a vzdělávání

Jméno zástupce: Ing.Miloslav Hlaváček

Hlavní body jednání:
-Informace k problematice školství v Jihomoravském kraji    

            -Informace o termínech zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání v I. pol. 2013
            -vyhlášení konkurzních řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení¨
            -Stanovení závazného ukazatele Středisku služeb školám a Zařízení pro další 
             vzdělávání pedagogických pracovníků Brno na projekty EU
            -Organizace kurzů pro získání základů vzdělání a organizace kurzu pro získání 
             základního vzdělání základními školami samostatně zřízenými pro žáky se 
             zdravotním postižením ve školním roce 2013/2014
            -Termíny konání zkoušek na závěr kurzu k získání základů vzdělání
            -Povolení pokračování v základním vzdělávání žákům se zdravotním postižením do

 26let věku

           -Úprava platu a stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných 
            Jihomoravským krajem
           -Stanovení závazných ukazatelů školským příspěvkovým organizacím Jihomoravského 
             kraje zapojeným do dotačních  programů 
           -Školy zřizované JMK v programu „Škola podporující zdraví“ v roce 2013 a „Do  
            světa! 2013“
           -Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací vykonávajících činnost 
            škol a školských zařízení
           -Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje 
             v oblasti školství na zabezpečení 5. ročníku přehlídky České ručičky 2013
           -Stanovení závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Lipka – školské zařízení 
             pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 na realizaci úkolů Akčního plánu 
             Koncepce EVVO Jihomoravského kraje v roce 2013
           -Smlouva o poskytnutí dotace na zabezpečení 20. ročníku ankety o nejoblíbenějšího

             učitele České republiky Zlatý Ámos 2012/2013

           -Změna výkonů středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem pro školní rok 
            2013/2014

     -Stanovení závazných ukazatelů
           -Vyhlášení volných dnů v Mateřské škole a Základní škole, Hodonín, náměstí B. 
            Martinů 5
           -Výkony základních u uměleckých škol zřizovaných Jihomoravským krajem pro školní 
             rok 2013/2014; 
           -Zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení – Základní 
            umělecká škola, Rosice, okres Brno – venkov; předkládá Ing. Stanislav Juránek 
           -Dotace na preventivní programy škol
           -Zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení - Dům dětí a 

            mládeže Znojmo

           -Zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení – LUŽÁNKY – 



            středisko volného času, Brno, Lidická 50

           -Stanovisko pro Střední odborné učiliště a Střední odbornou školu SČMSD, Znojmo, 

             s.r.o.

            -Stanovisko pro VÚ, DD se školou, SŠ, ZŠ a ŠJ, Moravský Krumlov, Nádražní 698

             -Souhlas k podání žádosti o přidělení finančních prostředků příspěvkové organizaci  
Mateřská 

              škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 
             -Zápis změn v údajích vedených  v rejstříku škol a školských zařízení – Základní umělecká 
              škola, Rosice, okres Brno-venkov
           -Výsledky konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Klvaňova gymnázia a SOŠ 
            zdravotnické a sociální Kyjov,

Problémy neziskovek: Na jednáních se nevyskytly žádné problémy. které by se dotýkaly     
                                       neziskovek.

Osobní postřehy: Došlo k tomu, že ač se komise schází dle plánovaného rozvrhu jedenkráte 
                              za 14 dní, poslední. 4. a 5. zasedání pro malý počet přítomných nebyly 
                              usnášení schopné. Předseda komise tuto skutečnost bude řešit na radě.   

Zprávu podává: Ing.Miloslav Hlaváček
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