ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU A SPORT
ZE DNE 11. 2. 2014
Přítomní členové:

Omluveni:
Host:
Zapsala:

Julie Bartoňková, Libuše Dopiráková, Hana Milotová, Jiří Papež,
Stanislav Pernický (gestor výboru), Rostislav Šťastný, Kateřina
Vrtalová
Olga Pernická, Michal Nekola, Jan Siner
Vladimír Místecký
Julie Bartoňková

Stěžejní témata:
- Plán programu rozvoje obce
- Plán schůzek výboru v roce 2014
- Plán akcí na rok 2014
- Žádost Svazu včelařů o příspěvek na prapor
- ZŠ a MŠ
Přítomni členové byli přivítáni na dnešním setkání, byla představena nová členka výboru, paní
Kateřina Vrtalová, která nahradila Ilonu Kristiánovou.
Místostarosta Pernický přednesl základní informace o Programu rozvoje obce Poličná, na kterém
aktuálně pracuje. Úkolem všech výborů je pak za zastupované oblasti dodat podněty, které budou
do programu zakomponovány.
Úkol: své podněty zašlete prosím do pátku 28.2.2014 na email: julie.bartonkova@centrum.cz
Plán schůzek výboru v roce 2014:
11.2.
4.3.
8.4.
6.5.
3.6.
- operativní schůzka v průběhu letních měsíců, datum bude upřesněno
9.9.
- pro měsíce 10., 11. a 12. budou data upřesněna na základě termínů a průběhu voleb
Plán akcí na rok 2014:

-

-

-

-

-

únor/březen Masopustní zabijačka (hostinec U Slunce, jednání si bere na starost starosta)
Sčítání zvěře – březen – MS Branky – Poličná
Divadlo – autobusový zájezd – žáci a rodiče
Den Země – 16. 4. 2014 duben (organizaci zajišťuje ZŠ a MS Branky - Poličná)
duben – Turnaj v kuželkách v Choryni – obce Mikroregionu
květen Stavění/Kácení máje (SDH),
květen Vítání občánků (obec),
květen Zájezd organizovaný Svazem žen (i pro nečleny Svazu, podrobnosti budou dodány
po březnové schůzi), 30.5.
Dětský den (ZŠ), 31.5.
Poličenský kros (SDH, TJ)
červen – účast na Turnaji ve stolním tenise v Lešné – obce Mikroregionu
Rozloučení se školáky MŠ Poličná – Zahradní slavnost – červen 2014
Rozloučení s deváťáky – ZŠ a Rada rodičů – červen 2014
červenec Rybářský výlet
srpen 2.8. Tarahunský pohár, 30.8. Rozloučení s létem (obec)

-

-

Pasování prvňáčků – ZŠ a Rada rodičů
Plenární schůze Rady rodičů září - říjen
Drakiáda - ZŠ Poličná
říjen Poličenský terč 2. Ročník – soutěž ve střelbě za účasti obcí Mikroregionu
listopad Vítání občánků (obec)
Mikulášská nadílka – ZŠ a MŠ
Vánoční besídky
Galaxie Zlín – MŠ Poličná - zájezd
Skanzen Rožnov – MŠ Poličná - zájezd
Lešná – zámek – program – zájezd
prosinec Silvestr

Žádost Svazu včelařů o příspěvek na prapor
- žádost byla projednána přítomnými členy výboru. Byla navržena částka 1500 Kč, která byla
následně odsouhlasena (všichni hlasovali pro).
ZŠ a MŠ
- pan ředitel reagoval na připomínky některých rodičů, kteří tvrdí, že děti v MŠ nemají dobrý
program – akce, výlety apod. MŠ jede podle velmi podrobně zpracovaného ŠVP, který je
v mnohém obsáhlejší a pestřejší než nabídka některých školek města V. M.
- ZŠ se potýká se situací, kdy někteří rodiče nemají dostatek financí na zaplacení všech
akcí, které škola dětem nabízí (výlety, lyžařské výcviky, školy v přírodě). Po diskuzi, která
k tomuto tématu proběhla, se výbor rozhodnul pro následující: Katka Vrtalová zajistí
seznam akcí, které škola pořádá a výši chybějících financí (odhad), škola bude moci
zažádat obec o příspěvek, ze kterého by rodinám sociálně slabším mohla vypomáhat a děti
se tak budou moci účastnit společných akcí (Úkol – výše uvedené do konce měsíce února)
Diskuze:
-

-

způsob a četnost zveřejňování informací ze setkání výboru. Výstupem této diskuze byl
návrh: na webové stránky obce se budou pravidelně umisťovat zápisy z jednotlivých
setkání, do Poličenských listů pak půjde stručný popis témat a výstupů z jednání
s odkazem na webové stránky pro ty, kteří chtějí vědět více
v neděli 2. 3. 2014 v 10:00 hodin proběhne v hospodě U Slunce setkání seniorů
je třeba řešit budoucnost financování sportu v obci. Dle rozpočtu na rok 2014 by se letos
mělo jednat o částku 66 tisíc korun. Sejdou se proto zástupci obce, výborů a TJ, kteří
projednají potřebné
kalendáře, které obec vydala na tento rok, mají úspěch. Plánuje se jejich dotisk
diskuze k členství ve výboru – jakým způsobem postupovat v případě dlouhodobé
neaktivity členů, potřeba zapojení SDH ve výboru
Místostarosta Pernický připraví nové znění „Grantové směrnice“ pro rok 2014

Zapsala: Julie Bartoňková

