Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Zápis z pracovní skupiny pro indikátory
ze dne 19. 11. 2014
Pracovní skupina:
ŠKOLSTVÍ A PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA
Místo:
Čas:

Chomutov, radnice, nám. 1. máje
8:00 – 9:00 hod.

PROGRAM :





Zahájení pracovní skupiny
Gestor cíle, gestor indikátoru
Různé

Přednášející:
Mgr. Jan Mareš, MBA, primátor
Ing. Lenka Kynčilová, koordinátorka projektu meziobecní spolupráce
Ing. Blanka Hvozdová, pracovník pro analýzy a strategie
Přítomni:
Zástupci obcí a příspěvkových organizací

PRŮBĚH:
Mgr. Jan Mareš, primátor, zahájil jednání pracovní skupiny pro indikátory s tématem školství a
předškolní výchova v ORP Chomutov, přivítal zástupce obcí, základních a mateřských škol a
příspěvkových organizací. Dále stručně vysvětlil význam projektu Meziobecní spolupráce a seznámil
přítomné s cílem páté schůzky pracovní skupiny, kterým bylo určení gestorů pro jednotlivé cíle a
jejich indikátory. Ing. Lenka Kynčilová také přivítala všechny zúčastněné a představila realizační tým
pro oblast školství.


Úvod
Projekt Meziobecní spolupráce trvá už téměř celý rok, v listopadu 2013 schválilo Zastupitelstvo
statutárního města Chomutova uzavření smlouvy se Svazem měst a obcí. Z počátku se
zpracovávaly analýzy, na jejichž základě se stanovily tři základní cíle. Každý cíl je rozdělen na dva
dílčí cíle a ke každému je přiřazen indikátor a pro každý z nich je potřeba stanovit gestora.



Gestor cíle a gestor indikátoru
Úkolem pro gestora cíle je dohlížení a komunikace s ostatními subjekty, zda je prostřednictvím
indikátorů dosahováno konkrétního cíle. Úkolem gestora indikátoru je aktivní zapojení do
realizace strategie ve spolupráci s gestorem cíle a zjištění hodnot daného indikátoru, za který je
zodpovědný. Do konce května roku 2015 bude realizační tým spolupracovat s gestory cílů a
indikátorů a společně budou vytvářet akční plány (jednotlivé projektové záměry). Po ukončení
projektu bude gestor cíle, tedy starosta, ručit za další realizaci a naplnění indikátorů.
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Gestorem cíle bude starosta obce a gestorem indikátoru někdo, kdo je více zapojený do dané
problematiky, jako je například ředitel základní nebo mateřské školy. Gestor indikátoru by měl
mít další skupinu lidí, tzv. vlastní pracovní skupinu, která by byla tvořena ze zástupců městských, i
venkovských škol, popř. jiných příspěvkových organizací.
Gestorem pro první cíl (Zlepšení vzdělanostní připravenosti žáků) bude starosta obce Strupčice
(pro dílčí cíl 1.1 starosta obce Vysoká Pec, dílčí cíl 1.2 starosta obce Strupčice).
Gestorem pro indikátory prvního cíle byla nominována ředitelka základní školy Strupčice Mgr.
Jana Mišková. Dalšími zapojenými budou Mgr. Libuše Slavíková, ředitelka základní školy
Zahradní, Mgr. Miloslav Hons, ředitel základní školy na Příkopech, Bc. Irena Kopecká, ředitelka
mateřské školy Chomutov a Milan Märc, ředitel střediska volného času a mládeže.
Gestorem pro druhý cíl (Zajištění dostupnosti vzdělání) bude starosta obce Boleboř (pro dílčí cíl
2.1 starosta obce Boleboř, pro dílčí cíl 2.2 starosta obce Vrskmaň).
Gestorem pro indikátory druhého cíle bude ředitel městského gymnázia a základní školy Jirkov
Mgr. Martin Reihs. Další zapojení jsou Mgr. Radmila Zítková, ředitelka základní školy na
Kadaňské a Mgr. Michal Vlach, ředitel základní školy v Březně.
V neposlední řadě gestorem pro třetí cíl (Zajištění koordinace informací ke vzdělání a k
výchově) bude primátor statutárního města Chomutov.
Gestorem pro indikátory třetího cíle bude Bc. Dagmar Mikovcová, vedoucí odboru školství
Magistrátu statutárního města v Chomutově a další zapojení budou Mgr. Karel Žižka, ředitel
základní umělecké školy v Chomutově, Mgr. Vlach Michal, ředitel základní školy v Březně, Mgr.
Karel Poláček, ředitel základní školy na Písečné, Mgr. Jiří Chloupek, ředitel základní školy
v Údlicích, Eva Kozlerová, ředitelka mateřské školy Jirkov a PaedDr. Bc. Václav Mach, ředitel
základní školy v ulici Hornická.

Po předběžné domluvě o gestorech cílů a indikátorů proběhnou jednání k upřesnění dalších
informací.


Různé
Ing. Kynčilová poděkovala přítomným za spolupráci a shrnula jednání. Dále poprosila přítomné o
sjednání další schůzky s jednotlivými gestory.
Termín a místo příští schůzky:

Cíl 1
Cíl 2
Cíl 3

26. 11. 2014, 10:00 hod. - Strupčice
26. 11. 2014, 10:00 hod. - Jirkov
27. 11. 2014, 8:00 hod. - Chomutov

Zapsala: Aneta Hutyrová
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