Komise pro výchovu a vzdělávání
Zápis z jednání dne 12.01.2011
Přítomni: viz prezenční listina

1. Ing. Klíma přivítal členy komise pro výchovu a vzdělávání, omluvil nepřítomné členy, zdůraznil
dobrovolnost práce v komisi a poděkoval členům za ochotu a iniciativu.
2. Představení jednotlivých členů komise
3. Mgr. Schwarz požádal o jednací řád a statut, tyto budou předloženy při příštím jednání
komise, Ing. Klíma požádal členy komise o připomínky, které budou zapracovány do konečné
verze dokumentů
4. Nastínění dalších kroků komise, náměty jednotlivých členů
a. Mgr. Cermonová
i. pomoc ze své pozice při získávání finančních prostředků, i přes projekty
ii. zjištění využitelnosti prostor ve školách, sportovišť, zpřístupnit je veřejnosti
iii. „kolečko“ po školách i mateřských školách, zvýšení návštěvnosti ze strany
veřejnosti, možné hygienické úpravy – Ing. Klíma se při návštěvách připojí
b. Mgr. Vatalová
i. Prosazování zájmů výchovy dětí do 6 let
ii. Zajištění kapacit mateřských škol
iii. Metodická činnost pro mateřské školy
c. Mgr. Skála, Ing. Klíma – návrh na pravidelná jednání komise, a to 1. pondělí v měsíci
v zasedací místnosti primátora
d. Ing. Pažourek
i. Uplatnění lidí, kteří končí ZŠ
ii. Návaznost ZŠ a SŠ
e. Doc. Šenkýř
i. Analýza potřeb
ii. Včas zjistit a uplatnit potřeby školství příprava rozpočtu pro rok 2012
iii. Problematika mimoškolní výchovy
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f.

•

Uplatnění dětí

•

Angažovanost učitelů

Mgr. Hájek
i. Nabídka spolupráce při vybavení MŠ, sportovišť
ii. Spolupráce města se SŠ
iii. Příhraniční spolupráce

g. Mgr. Stružinský
i. Větší propojenost základního a speciálního školství
ii. Diagnostika
h. Mgr. Skála
i. Propojení ZŠ a SŠ – v rámci nástupu dětí
ii. Společný projekt ZŠ spolupráce v rámci konkurence
iii. Šablony – snadný přístup k financím x možná úskalí
i.

Mgr. Schwarz
i. Přínos zkušeností a pohled zvenku
ii. Tvorba koncepce v roce 2002

j.

Mgr. Šonka
i. Obousměrná komunikace mezi ZŠ a SŠ

k. Mgr. Hájek – situace ve školství v Německu
l.

Ing. Kunte
i. Užší spolupráce mezi ZŠ a SŠ
ii. Úskalí ŠVP, kontrola ze strany ČŠI
iii. Signál zřizovateli SŠ – jaké výstupy region potřebuje
iv. Pomoc při projektové činnosti

m. Ing. Pažourek
i. Komise má velkou šanci změnit situaci ve školství
ii. Návrat ke kořenům – kvalita školství v historii, sociální postavení učitele
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iii. motivace dětí
iv. Posílení role zřizovatele
v. servis pro školy
vi. za rok finance budou, kdo bude mít koncepci, má šanci na peníze dosáhnout
vii. využít kapacity škol k hospodářské činnosti – směrování výběrových řízení
na střední školy (catering, květinová výzdoba, řemeslné práce apod.)
n. Doc. Šenkýř – žádost o dodání demografické křivky
o. Ing. Bednářová – řada věcí se řešila v minulosti (např. kapacity mateřských škol
apod.), nicméně se narazilo na problém financování
5. Závěr – Ing. Klíma
Nosné téma příštího jednání komise – mateřské školy

Další jednání komise pro výchovu a vzdělávání se uskuteční dne 14.02.2011 v 16 hodin v zasedací
místnosti pana primátora, tj. ve 2. patře budovy A1 magistrátu, Mírové nám. 1175/5.

Zapsala: Ing. Bednářová
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