KOMISE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ
Zápis z jednání dne 07.03.2011
Zápis z jednání obsahuje mj.:
1. doporučení RM pro částečné řešení nedostatečných kapacit v MŠ (vyznačeno tučně – body
zápisu 2a, 2b),
2. informaci o změně členů KVV (vyznačeno tučně – bod zápisu 2c).
Přítomni:

Ing. Klíma, Mgr. Cermonová, Mgr. Hájek, Ing. Kunte, Ing. Pažourek, Mgr. Schwarz,
Mgr. Skála, Mgr. Stružinský, Doc. Šenkýř, Mgr. Šonka, Mgr. Vatalová

Hosté:

p. Pelant, Mgr. Tomášková

1. Ing. Klíma přivítal členy komise pro výchovu a vzdělávání a navrhnul program jednání
a. Problematiky přípravných tříd
b. Zahájení tématiky vzdělávání dětí se speciálními potřebami a specifickými poruchami
učení
c. Volná diskuse

2. Jednání
a. Přípravné třídy
Problém – časový pobyt dětí – pouze 4 hodiny, nevyjasněná situace při zajištění
stravování ve školní jídelně a následný pobyt ve školní družině (školním klubu)
Doporučení komise: vyžádat stanovisko MŠMT, zda mohou děti z přípravných tříd
navštěvovat i školní jídelnu a školní družinu, určit status těchto dětí .
Mgr. Vatalová: přijímání dětí do přípravných ročníků den před zápisem do MŠ
Ing. Klíma: zajištění informovanosti veřejnosti, jednání s řediteli jednotlivých škol
o možnost otevření přípravných tříd, jako mezistupeň mezi mateřskou školkou
a základní školou.
Mgr. Vatalová: upozornění na nedostatečnou kapacitu v MŠ po dobu následujících
6 let
Ing. Klíma: možnost využití mateřských center, soukromé Montessori školky apod.
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p. Pelant: upozornění na možné krácení dotací občanským sdružením, pomoc
ze strany města při hledání prostor pro provoz mateřských center
Ing. Klíma: Požadované Investice na rozšíření kapacit v současné době nejsou,
podnikové školky jsou téměř nereálné , 300 dětí umístit najednou nelze , je potřeba
společně s vedením města neustále hledat možnosti.
Závěr: do návrhu rozpočtu na příští rok zařadit i finanční prostředky na investice na
navýšení kapacity mateřských škol

b. Děti se speciálními potřebami a specifickými potřebami učení
Mgr. Stružinský: nabídka provozování speciální MŠ pro potřeby děčínského školství,
schází jen vhodné prostory
Ing. Pažourek: prověřit možnost převzetí volných objektů, využívaných dříve
pro potřeby školství, od kraje
Mgr. Stružinský: volná vila v ul. 17. listopadu (vedle BASH), volný objekt
v ul. Fügnerově (vedle kovošrotu)
p. Pelant: návrh radě města převzít tento objekt

c. Různé
Ing. Pažourek: nová pravidla na veřejné zakázky – připravuje se jejich zavedení
do prostředí magistrátu a následně i do příspěvkových organizací; elektronické aukce
pro potřeby města i řízených organizací (využití zkušeností z Ostravy, Olomouce
apod.)
Ing. Kunte: upozornění na možná úskalí při zavedení těchto pravidel při zajištění
základního chodu a denních potřeb příspěvkových organizací
Doc. Šenkýř: MŠMT chystá zavedení osnov pro základní školy
Mgr. Schwarz: dotaz na jednání ve věci hřiště Bynov (obdrží zápis z jednání)
Mgr. Stružinský: možnost využití solárních panelů
Mgr. Skála: upozornění na rozpor – solární panely nesmí být na střechách objektů
financovaných z EU minimálně 5 let
Ing. Klíma: Dalším navrženým členem komise je Mgr. Vít Průša – jednomyslně
schváleno. Počet členů komise se po poslední úpravě zvýší na 14.
3. Závěr
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Další jednání komise pro výchovu a vzdělávání se uskuteční dne 04.04.2011 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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