Komise pro výchovu a vzdělání
Zápis ze dne 4. 6. 2012, zasedací místnost stavebního úřadu, 16,00 hodin

Program jednání:
1) porada ředitelů ZŠ za účelem harmonogramu návštěv žáků 9. tříd ZŠ na děčínských
středních školách (dny otevřených dveří, projekt Školy školám)
2) Právní služby města - možnost poskytnutí právních služeb města zřízeným školám?
3) Investiční projekty vhodné pro školy – možnost sledování a případná pomoc školám
ze strany statutárního města Děčín? (dále jen smD)
4) Řešení krytí nedostačující výše prostředků ONIV (finanční prostředky státu na
učebnice, cestovní výdaje, ochranné pomůcky, další vzdělávání pedagogických
pracovníků, plavání)
5) Zápisy do mateřských škol (19.5.2012)

Zápis z jednání:
Předseda přivítal přítomné členy komise a požádal Mgr. Průšu o zhodnocení konání
zasedání Asociace ředitelů základních škol ČR (AŘZŠ ČR), které proběhlo v květnu
v Děčíně.
 Mgr. Průša: zasedání AŘZŠ ČR proběhlo v pořádku. Na zasedání byly řešeny
regionální otázky, reforma financování školství aj..
 Dále předseda komise požádal Ing. Kunteho o zhodnocení květnové Děčínské kotvy:
Ing. Kunte: poděkování městu za finanční příspěvek, reprezentace děčínského regionu.
Soutěžící ČR a SR, návštěva ze Žiliny, z Ružomberka.


Zpětná vazba na minulé jednání komise pro VV (23.4.2012) ohledně nové výzvy na
2013 na www.zelenausporam.cz - sledováním vyhlášení výzvy „Zelená úsporám“ je
pověřen odbor rozvoje (OR) smD.

 Ing. Kučera informoval o novém projektu Evropské obchodní akademie v Děčíně.
Jedná se o projekt zaměřující se na vzdělávání zástupců ředitelů.

1) Ve čtvrtek 7.6.2012 proběhne od 9,00 hod. v malé zasedací místnosti budovy B1 MM
Děčín porada ředitelů děčínských ZŠ (viz předešlá komise VV ze dne 23.4.2012).
Program porady: - Školy školám (dny otevřených dveří SŠ pro žáky 9.tř. ZŠ)
- Informace o EVVO
2) Z předešlé komise pro VV (23.4.2012) vzešel dotaz na možnosti využívání právních
služeb města školami, které zřizuje statutární město Děčín – nebo zda si školy
mohou zřídit smluvní vztah s pojišťovnou D.A.S., pojištění právní ochrany pro
vzdělávací a výchovná zařízení.
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Na dotaz oddělení kontrolního a právního smD, je potřeba definovat oblasti potřeby
poskytování právních služeb ze strany škol.
Úkol: Mgr. Průša: Oblasti právní pomoci ze strany smD doporučuje komise projednat
na poradě ředitelů ZŠ (7.6.2012).
Výstupem bude seznam právních oblastí, který bude následně předán na oddělení
kontrolní a právní smD.

3) Dotaz komise pro VV zda je možnost spolupráce - komunikace odboru rozvoje smD
ohledně investičních projektů směrem ke školám. Pokud spolupráce bude možná –
pak v jakém rozsahu (pouze sledování výzev a poskytnutí informace směrem ke
školám – nebo zda je možná i spolupráce při samotné tvorbě investičního projektu).

4) Již na minulé komisi pro VV (23.4.2012) byla řešena nedostatečná výše finančních
prostředků ze strany státu na prostředky ONIV. Výsledkem jednání bylo najít
možnost, jak situaci řešit.
Podpůrné možnosti k řešení:
Mgr. Cermonová – obrátit se na Svaz obcí
Mgr. Průša, Mgr. Skála – vytvoření dopisu na MŠMT s požadavkem alternativního
řešení financování prostředků ONIV (např. financování povinných učebních pomůcek
pro prvňáčky). Dopis bude připraven pro podpisy ředitelů na čtvrteční poradu ředitelů
ZŠ (7.6.2012).

5) Mgr. Vatalová informovala komisi o vysokém převisu poptávky o umístění dětí
v mateřských školách nad kapacitou školek.
Letos se jedná o převis 140 dětí.
Podnět RM - zvýšení kapacit MŠ v Děčíně.

Další zasedání komise pro výchovu a vzdělání proběhne v pondělí 24. září 2012, od
16,00 hod. v zasedací místnosti stavebního úřadu.
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Závěry:
1) Porada ředitelů základních škol – čtvrtek 7.6.2012.
Komise pro výchovu a vzdělání
doporučuje:
Mgr. Průšovi a kolektivu ředitelů ZŠ v rámci projektu Školy školám
výstup: harmonogram návštěv žáků 9. tř. na středních školách.

2) Na poradě (viz bod.1):
Komise pro výchovu a vzdělání
doporučuje:
a) projednání s řediteli oblasti právních služeb, které mohou
školy konzultovat s oddělením kontrolním a právním smD
b) výstup: seznam právních oblastí, který bude předán na oddělení kontrolní a
právní.

3) Komise pro výchovu a vzdělání
doporučuje
radě města otevřít otázku možnosti komunikace/spolupráce OR směrem ke školám,
v otázce investičních projektů. V případě možnosti spolupráce vymezit její rozsah.

4) Komise pro výchovu a vzdělání
doporučuje
a) radě města v otázce nedostatečných finančních prostředků ze strany státu na
prostředky ONIV pověřit Mgr. Cermonovou seznámením se situací Svaz
obcí.
b) ředitelům děčínských škol napsat dopis na MŠMT s požadavkem o
alternativní řešení financování. (Mgr. Průša. Mgr. Skála – dopis na poradu
7.6.2012).

5) Komise pro výchovu a vzdělání
doporučuje
radě města zvážit možnost navýšení kapacit mateřských škol v Děčíně.
Ing. Miroslav Klíma
předseda komise

Martina Špringlová v.r.
tajemnice komise

