
Zápis z jednání komise pro vzdělávání a sport 

konaného dne 02.05.2016 na MěÚ Bakov nad Jizerou od 16:00 do 17:00 hodin 

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

Záleský, Bc. Miroslava Pavlíková 

Omluveni. Mgr. Zdeňka Dlasková, Dušan Šimon 

Za sportovní organizace: Daniel Zemanovič, Mgr. Brodský 

Program jednání:  

1. Úvod, přivítání přítomných                                                                                                                         

2. Zhodnocení ankety „Sportovec roku 2015“ 

3. Připomínky, návrhy k anketě 

4. Info o výběrovém řízení na ředitele/ku ZŠ Bakov nad Jizerou 

5. Termín příští schůzky, různé 

 

Průběh jednání: 

1. Předsedkyně komise, Jaroslava Čermáková, zahájila jednání komise a přivítala 
přítomné včetně hostů. Současně omluvila Mgr. Dlaskovou, Mgr. Brychovou a 
Dušana Šimona a M. Masopusta. 
 

2. Poté poděkovala všem, kteří se podíleli na pořádání a uskutečnění ankety „Sportovec 
roku 2015“. Současně informovala, že ohlasy na anketu byly velmi pozitivní. Samotný 
slavnostní večer byl příjemným překvapením pro přítomné, oceněné i hosty, co se týče 
slavnostního programu a večera jako takového.  
 

3. Současně informovala i o podnětech a připomínkách, které získala z vlastního poznání 
nebo z ohlasů veřejnosti např: stálo by za zvážení umístit plátno větších rozměrů, aby 
videoprojekce byla kvalitnější, uvést více sportovních úspěchu oceněných, dát větší 
prostor vítězům k jejich vyjádření pocitů, případně poděkování, zvážit uspořádání 
lavic, zlepšit propagaci a podobně.  

Jaroslava Čermáková seznámila přítomné s celkovými náklady na anketu ve výši cca 
42 000,- Kč.  Neadekvátní jí připadá pouze částka za ozvučení (vysoká), s výší 
celkových nákladů bude seznámena rada na nejbližším jednání.  

Usnesení 1/0205: 

Komise VaS konstatuje, že anketa „Sportovec roku 2015“ měla pozitivní ohlasy 
u veřejnosti, s připomínkami se vypořádá. 

 

4. Předsedkyně informovala přítomné, že ve středu 27.04.2016 proběhlo výběrové řízení 
na ředitele/ku Základní školy Bakov nad Jizerou. V komisi byli zástupci jak ze školní 
inspekce, tak z krajského úřadu a další kvalifikovaní odborní členové komise. Dne 



11.5.2016 na jednání rady proběhne jmenování ředitele/ky, který nastoupí ke dni 
1.7.2016.  
 
Usnesení 2/0205: 

 Členové komise VaS berou na vědomí informace ohledně výběrového řízení na 
ředitele/ku ZŠ v Bakově nad Jizerou.  

 

5. Termín příští schůzky komise pro vzdělávání a sport byl předběžně navržen na 8-
9/2016 s návrhem společného jednání s novým ředitelem školy a současně prohlídkou 
budovy základní školy.  
Dále byla navržena Ing. JUDr. Miroslavem Dvořákem i schůzka se sportovními 
organizacemi a současně je iniciovat na anketu příštího sportovce, případně zda mají 
nějaké požadavky do rozpočtu. Termín předpokládané schůzky říjen 2016. 
Tomáš Záleský vznesl dotaz ohledně čistoty koupaliště ve VA. Paní Čermáková 
sdělila, že touto skutečností se neustále zabývá jak rada města, tak i zastupitelstvo i 
kompetentní pracovníci městského úřadu. Probíhají různá jednání s rybáři a hledá se 
řešení. Přizván byl pan Zbyněk Hýzler, DiS., referent odboru stavebního a životního 
prostředí MěÚ Bakov nad Jizerou, který přítomné seznámil s připravovanou nabídkou 
na čištění vody prostřednictvím přípravku „Aqua bio top“. Společnost nabízející tento 
prostředek bude v nejbližší době kontaktována, již dodala cenovou nabídku a bude 
dále jednáno.  
Dagmar Vlastová informovala o zápisu do mateřské školy, který proběhl v měsíci 
duben. Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, byly přijaty. Od září 2016 bude mít 
školka celkem 172 dětí a od ledna 180. Předškolní zařízení bude tedy plně obsazeno. 
Přes letní prázdniny bude školka zcela uzavřena od 11.7. do 5.8.2016. 
 
 
Usnesení 3/0205: 

a) Členové komise VaS berou na vědomí předběžný termín příští schůzky.  

b) Členové komise Vas berou na vědomí plánované schůzky se sportovními 
organizacemi. 

c) Členové komise Vas berou na vědomí informace ohledně znečištění 
koupaliště ve Volnočasovém areálu. 

d) Komise VaS bere na vědomí informace zápise dětí do MŠ a o uzavření MŠ 
v době dovolených v termínu od  11.7. – 5.8. 2016. 

 

 
 
 
________________________ 
Jaroslava Čermáková 
předsedkyně komise 
 
 
Zapsala: Miroslava Pavlíková 
Rozesláno dne:  
 
Obdrží: Čermáková Jaroslava, Mgr. Dlasková, JUDr. Ing. Dvořák Miroslav, Vlastová 
Dagmar, Záleský Tomáš, Šimon Dušan, Pavlíková Miroslava, členové rady města 



 

 

 


