
Zápis 

z jednání komise pro vzdělávání a sport (KVaS) konané dne 04.01.2017 od 

16:00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Bakov nad Jizerou 

 

Za KVaS přítomni: Jaroslava Čermáková, Dagmar Vlastová, Miroslava Pavlíková, JUDr. Ing. 

Miroslav Dvořák, Mgr. Jitka Brychová 

Omluveni: Ing. Bc. Petra Kremlová, Tomáš Záleský 

Přizvána: Magdalena Bulířová 

 

Program jednání:  

1. Úvod a zahájení 

2. Příprava ankety a její organizační zajištění 

3. Různé (dotazy a připomínky členů komise) 

4. Závěr, termín příštího jednání 

Průběh jednání:  

1) Předsedkyně komise VaS, Jaroslava Čermáková přivítala přítomné, ze zdravotních 

důvodů omluvila ředitelku ZŠ, Ing. Bc. Petru Kremlovou a zahájila jednání komise.  

2) Jaroslava Čermáková informovala, že v prosincovém vydání Bakovska byla zveřejněna 

pravidla ankety Sportovec roku 2016. Nyní je třeba zveřejnit nominační list. Ten bude 

zveřejněn v lednovém vydání Bakovska, na webu, facebooku a rovněž bude informace 

vyhlášena městským rozhlasem. Nominační list bude částečně upraven pro 

zjednodušení tvorby galerie a výběru nominovaných. V kolonce „důvod nominace“ se 

uvedou pouze nejlepší sportovní výsledky za rok 2016, dále bude doplněna kolonka 

zaměstnání/studium a ostatní koníčky a záliby. Aby byl nominační list platný, bude 

muset být podepsán nominovaným sportovce, u dětí i zákonným zástupcem.  

První zveřejnění nominačního listu bude 09.01.2017 a to na webu a facebooku, 

následovat bude zveřejnění v Bakovském zpravodaji. Ukončení nominací bude ve 12 

hodin dne 03.02.2017. Nominační listy se budou odevzdávat opět v ZŠ, městské 

knihovně, MÚ Bakov nad Jizerou a elektronicky. Nominační komise dne 03.02.2017 ve 

14 hodin v zasedací místnosti MÚ vybere a nominuje z přijatých platných nominačních 

listů sportovce v jednotlivých kategoriích.  

Na základě výběru nominovaných budou tito osloveni k dodání fotografií do galerie. 

Fotografie budou doručeny e-mailem nebo osobně na podatelnu MÚ do 8.2.2017. 

Hlasování bude zahájeno 24.02. a ukončeno 12.03.2017. 

 

Diplomy budu vzhledově stejné, navíc bude předtištěna kategorie. Diplom obdrží 

všichni nominovaní sportovci.   

Předsedkyně zajistí schůzku společně s  M. Masopustem a Mgr. Brychovou ohledně 

programu slavnostního večera. Současně je třeba již oslovit známé sportovce a pozvat 

je na slavnostní vyhlášení sportovce.  

Poháry objedná Město Bakov nad Jizerou v Keramické dílně na Zvířeticích. 



Dárky pro oceněné zajistí M. Bulířová a M. Pavlíková. K tomuto ocenění obdrží knihu 

„Paměti města Bakov nad Jizerou“ I. nebo II. díl.  

Projekce a příprava sálu se bude odvíjet od programu večera.  

 

Usnesení 1/0401: 

a) Ukládá M. Bulířové vyhotovit nominační list a předsedkyni zajistit 

zveřejnění nominačního listu včetně informací ve Zpravodaji Bakovsko.  

b) Členové KVaS berou na vědomí termíny nominace a hlasování 

c) Ukládá předsedkyni kontaktovat nominované sportovce k dodání fotografií 

d) Ukládá předsedkyni komise zajistit schůzku s M. Masopustem.  

e) Ukládá čelenům komise zajistit v rámci jejich možností diskutované 

požadavky a úkoly ke zdárnému zajištění ankety 

Hlasování: 5-0-0 

 

3) Členové komise neměli žádné dotazy a připomínky.  

 

4) Termín schůzky nominační komise je stanoven 03.02. ve 14 hodin v zasedací místnosti 

Městského úřadu Bakov nad Jizerou. Jednání bylo ukončení v 17:10 hodin.  

 

Usnesení 2/0401: 

Členové komise VaS berou na vědomí termín další schůzky.  

 

 

_____________________________ 

Jaroslava Čermáková 

předsedkyně komise 

 

 

Zapsala: Miroslava Pavlíková 

Rozesláno dne 

 

Obdrží: členové komise, rada města, vyvěšení na webu města 


