Zápis z Komise pro výchovu a vzdělávání
ze dne 06.06.2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Schůze zahájena úvodním slovem předsedy komise
Body schůze: viz zápis

1. Mgr. Skála - nedostatek zaměstnanců PPP
Poradna má skluz v provádět šetření dětí s poruchami, v konečném důsledku to
má za následek, že škola – pokud nemá potvrzení dítěte z PPP /SPC – postižení
nemůže být uvedeno ve výkonových výkazech k 30.9. = škola nedostane z KÚ
příplatek na postižení.
Mgr. Stružinský – v regionu jsou 4 PPP/SPC
Diskuse:
- problémem jsou chybějící finanční prostředky na navýšení počtu zaměstnanců v PPP
- podnět Herinkové
- počty integrovaných dětí z výkonových výkazů
Závěr: Mgr. Cermonová navrhla, že tento problém přednese vedení města.
2. Ing. Kunte – optimalizace středních škol v Děčíně
Přítomné seznámil se záměrem KÚ o optimalizaci středního školství v Děčíně slučováním
některých škol (VOŠ +SPŠSaD, G + EOA, SZemŠ + školní statek ). Tento záměr KÚ byl
projednán 18.5. 2011 Radou kraje.
Mgr. Šonka – vyjádřil obavy ze sloučení Gymnázia s Evropskou obchodní akademií.
Diskuse:
Mgr. Cermonová – bývalé vedení města vědělo o tomto záměru KÚ, mohli reagovat.
Současné vedení města oslovilo hejtmanku kraje se svým stanoviskem.
Ing. Pažourek
- pochvala ing. Kuntemu, že SZemŠ nebude sloučena se SOŠ Ruská.
- osobně nevěří, že ke sloučení G+EOA nedojde.

Ing. Klíma
- dle získaných formací k optimalizaci škol dochází v celém kraji z ekonomického důvodu
souvisejícího mj. z poklesu počtu žáků, Na KÚ veškeré výkonové výkaznictví.
Ing. Pažourek
- vyzdvihl specifické obory na středních školách, ve slučování je potřeba ošetřit, aby
nezanikly. Tradice oborů v Děčíně
Mgr. Cermanová – město předložilo návrh částečného financování Gymnázia městem
3. Ing. Klíma – provázanost ZŠ a SŠ, potřeba zpětné vazby
Mgr. Šonka, Mgr. Průša, Mgr. Tomášková – ředitelé zjišťují výsledky vzdělávání „svých“
žáků na středních školách (první půl roku). Zpětná vazba je zapotřebí pro další výukový
proces na školách i pro informovanost rodičů.
4. Ing. Pažourek – Program „Rozvoj technického vzdělání na Děčínsku“
Program na podporu technických oborů na školách (praxe, firmy, stipendijní program),
v návaznosti na potřeby trhu práce. Pokud se město přidá – vyšší šance ředitelky Férové
dostat z OP VK 10 mil. Kč na podporu technických oborů v kraji.
Zapsala: 6.6.2011, Špringlová
Předseda komice: Ing. Klíma Miroslav, v. r.

