KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ
Zápis z jednání dne 04.04.2011
Přítomni:

Ing. Klíma, Mgr. Cermonová, Ing. Kučera, Ing. Pažourek, Mgr. Průša, Mgr. Schwarz,
Mgr. Skála, Doc. Šenkýř, Mgr. Šonka, Mgr. Tomášková, Mgr. Vatalová

1. Ing. Klíma přivítal členy komise pro výchovu a vzdělávání, přivítal nové členy (Ing. Kučera,
Mgr. Tomášková, Mgr. Průša), navrhnul program jednání
•

kontrola zápisu a úkolů z předchozího jednání komise dne 07.03.2011

•

různé

2. Kontrola zápisu
a) Přípravné třídy
o

Doporučení komise vyžádat stanovisko MŠMT, zda mohou děti z přípravných tříd
navštěvovat i školní jídelnu a školní družinu – byl odeslán


dotaz na MŠMT



návrh na legislativní změnu

o

předseda komise osloví ředitele základních škol, kteří budou otvírat přípravné třídy
a zároveň informovat veřejnost o této skutečnosti před zápisy do MŠ, tj. před
14.05.2011

o

stanovisko z Výzkumného ústavu pedagogického – děti z přípravných tříd mohou
v rámci prevence nepříznivých sociálních jevů využívat školní družinu ( materiál VÚP
Praha, červen 2007, Vzdělávání v přípravných třídách základních škol ).
Toto stanovisko zašle Ing. Klíma na vyžádání každému řediteli.
Mgr. Tomášková: možná komplikace pro školy s naplněnou kapacitou ŠD

b) převzetí budov od Ústeckého kraje – byla podána žádost města o bezúplatný převod dvou
uvolněných objektů pro veřejně prospěšné účely
c) Ing. Pažourek: nová pravidla na veřejné zakázky – zavedení do prostředí příspěvkových
organizací k 01.04.2011.
Zápis z porady ředitelů k aplikaci Směrnice č. 5 ze dne 15.03.2011 bude předložen radě
města ke schválení jako doporučený postup .
3. Různé
a) Ing. Pažourek: stručné představení vládní Agentury pro sociální začleňování (prostředky
na měkké projekty i investice, spolupráce agentury při přípravě projektů atd. Děčín bude
zapojen do koordinačních aktivit, za komisi pro výchovu a vzdělávání bude určen zpravodaj),
prezentace při příštím jednání komise
b) Mgr. Tomášková: vypsané dva projekty v oblasti začleňování
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Projekt na podporu inkluzivního vzdělávání – nutné splnit základní kritéria – přípravné
třídy, sociální asistent, školní klub, spolupráce s NNO, školní psycholog
4. Závěr
Ing. Klíma: příští jednání – možnosti a návrhy řešení potřeb sociálně znevýhodněných dětí
v našem městě.

Další jednání komise pro výchovu a vzdělávání se uskuteční dne 02.05.2011 v 16 hodin v zasedací
místnosti pana tajemníka, tj. v 1. patře budovy A1 magistrátu, Mírové nám. 1175/5.

Ing. Miroslav Klíma v. r.
předseda komise

Zapsala: Ing. Bednářová
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