2. zápis z jednání Komise kultury, školství a cestovního ruchu
3. 5. 2021
Město Soběslav
Přítomni:

I. Molíková, A. Krejčová, D. Líkařová, P. Srncová, J. Palasová, M. Pimperová

Host:

R. Štaubrová (Rolnička)

Program:
1. Projednání vánočního programu v Soběslavi
2. Projednání informace od Národního pedagogického institutu
3. Projednání připravované stezky kolem Nového rybníka
1. Projednání vánočního programu v Soběslavi
Se zástupkyní Rolničky byly projednány varianty, jak připravit vánoční program v Soběslavi. Komise bere v úvahu
možná epidemiologická omezení a bude postupovat v jejich souladu. Předběžně byl stanoven kulturní program
tak, aby se mohl jednoduše měnit a při zhoršení situace mohl být zrušen s minimálními peněžními náhradami.
Navržený vánoční program, který bude začínat první adventní neděli 28. 11. 2021 rolničkovým jarmarkem a
rozsvícením vánočního stromu, bude předložen k projednání radě města.
Záměrem komise je zapojit do vánočního programu školy, muzeum, infocentrum a knihovnu.
2. Projednání informace od Národního pedagogického institutu
Předsedkyně komise byla oslovena koordinátorkou podpory nadání pro Národní pedagogický institut v jižních
Čechách, která mapovala možnosti podpory nadání v jednotlivých městech. Informovala dále o tom, že lze
nabídnout možnosti pro města v rámci krajské sítě podpory nadání. Komise zjistí možnosti podpory nadaných
dětí ve městě. Komise proto znovu doporučuje zabývat se potřebností koncepce rozvoje školství. Nově navržená
koncepce rozvoje školství a vzdělávání v Soběslavi by mohla být tvořena jak z pohledu vzdělávání včetně
zájmových a volnočasových aktivit, tak z pohledu zázemí, stravování, materiálního vybavení a investičních
záměrů. Koncepce by měla být tvořena v souladu se školským zákonem, rámcovým vzdělávacím programem a
školním vzdělávacím programem, dále pak se záměry vzdělávání pro Jihočeský kraj, se zřizovatelem, s řediteli
škol, a také v souladu s požadavky rodičovské veřejnosti.
3. Projednání připravované stezky kolem Nového rybníka
Komise projednala základní vize nově připravovaného projektu stezky kolem Nového rybníka s tím, že osloví
dostupné výrobce, dodavatele, kteří se podobnými stezkami zabývají ve svém portfoliu. Podmínkami a návrhy
vzniku nové stezky se bude komise zabývat při svých dalších jednání a svá doporučení pak představí radě
města.

Termín příštího jednání: dle dohody
Zapsala: Michaela Pimperová, 4. 5. 2021

