Komise pro výchovu s vzdělání
Zápis ze dne 5.11.2012, zasedací místnost stavebního úřadu, 16,00 hod.

Účast: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Seznámení s počáteční fází tvorby Strategie města
2. Financování školství
2.1 Finanční prostředky na učebnice, další vzdělávání pedagogů (ONIV)
2.2 Úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání
3. ICT na školách
4. Projekt OPVK ZŠ a MŠ Máchovo náměstí
5. Projekt komise VV „Školy školám“
6. Diskuse
7. Závěr

Zápis z jednání:
1. Předseda komise Ing. Klíma zahájil jednání komise informací o tvorbě nové Strategie
města a na potenciální možnost čerpání finančních prostředků EU v programovém
období 2014-2020 v návaznosti na výše uvedený materiál.
Strategie je v přípravné fázi, kdy je vytvořeno pět pracovních skupin (PS) se
zaměřením na:
- regionální rozvoj
- životní prostředí
- sociální oblast
- podpora podnikání
- školství
Za oblast školství je vytvořena PS tvořená řediteli ZŠ, PPP a OŠK v celkovém počtu 10
členů. Další návrhy členů jsou v jednání.
2. Školy každým rokem silně pociťují nedostatek finančních prostředků ze strany
státu. Letošní rok je krizovým rokem v oblasti ONIV (bod 2.1), tedy snižující se
dotací na učebnice, pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků. Z této již
tak malé „hromádky“ peněz školy ještě povinně hradí náhrady za nemoc (21 dní, krytí
100 %), a kooperativu (pojištění zaměstnanců).
2.1 Finanční prostředky na učebnice
Letošní rok je pro školy celé ČR krizový a dlouhodobě neudržitelný. Za těchto
podmínek nelze obnovovat učebnice, které mají životnost pouze několik let.
Ze závěrů konferencí na KÚ je jasné, že stejná situace – čili nedostatek finančních
prostředků na učebnice – bude i příští rok. Začíná se projevovat snaha státu o přesun
odpovědnosti za kvalitu vzdělávání na zřizovatele.
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Závěr:
a) komise pro VV doporučuje OŠK vypracovat podklad o vývoji prostředků
ONIV v průběhu několika posledních let.
T: 3. 12. 2012
b) komise pro VV doporučuje OŠK ve spolupráci s řediteli ZŠ vypracovat
podklad pro určení životnosti učebnic a tím i nákladovosti na učebnice
v rozmezí několika let.
T: 3. 12. 2012
2.1 Úplaty za MŠ a ŠD
Úplata je zákonnou platbou rodiče žáka za předškolní či zájmové vzdělávání.
Úplata je výnos školy (školského zařízení). Komise byla upozorněna jedním z členů,
že se o tento výnos krátí příspěvek zřizovatele na provoz.
Závěr: komise pro VV doporučuje OŠK:
a) informaci ověřit
b) příp. vypracovat podkladový materiál

T: 3.12. 2012

3. Komise pro VV byla upozorněna na technické zastarávání ICT na školách.
ICT v mnoha případech nesplňuje standardy.
Závěr:
Komise si pro upřesnění údajů vyžádá od škol podklady.
T: průběžně
4. Mgr. Tomášková seznámila komisi pro VV s úspěšným projektem OPVK své
školy, zaměřený na vzdělávání učitelů, předsedů předmětových komisí. Cílem
projektu je zkoordinovat výuku a tím i zvýšit úroveň vzdělávání napříč základními
školami města Děčína. Metodika se týká několika oblastí (čeština, zeměpis,
matematika, angličtina, dějepis, chemie).
5. Projekt komise pro VV „Školy školám“(viz předešlé zápisy): realizace návštěv žáků
9. tříd ZŠ na děčínských středních školách zahájena v říjnu letošního roku. Členové
komise (ředitelé) průběh hodnotí kladně.

6. Diskuse
o Mgr. Schwarz informoval přítomné o své účasti na 2 krajských
konferencích ke koncepci EVVO Ústeckého kraje. www.ekoecho.cz a
dalších možnostech realizace EVVO na školách.
o Mgr. Skála informoval o inovaci ŠVP o dopravní výchovu.
o Dále Mgr. Skála informoval komisi pro VV o své účasti na konferenci škol
na KÚ ÚL.
o Mgr. Vatalová navrhuje OŠK pořádání porad ředitelek MŠ vždy na
konkrétní MŠ.
o Doc. Dr. Šenkýř v rámci zefektivnění výsledků komise pro VV žádá
pravidelnou účast vedení města na komisi pro VV.
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ZÁVĚRY:
 komise pro VV doporučuje OŠK vypracovat podklad o vývoji prostředků
ONIV v průběhu několika posledních let,
T: 3. 12. 2012
 komise pro VV doporučuje OŠK ve spolupráci s řediteli ZŠ vypracovat
podklad pro určení životnosti učebnic a tím i nákladovosti na učebnice
v rozmezí několika let,
T: 3. 12. 2012
 komise pro VV doporučuje OŠK: ověřit informaci ohledně úplat a popř.
vypracovat podkladový materiál
T: 3. 12. 2012
 Komise pro VV doporučuje OŠK vyžádání podkladů o stavu ICT na školách
T: průběžně
 v rámci zefektivnění výsledků komise pro VV žádá o pravidelnou účast
vedení města na jejích jednáních.
Další jednání komise pro VV proběhne v pondělí 3. prosince 2012, v prostorách zasedací
místnosti stavebního úřadu (vchod z odboru školství a kultury), od 16,00 hodin.

Ing. Klíma Miroslav, v. r.
Předseda komise
Zapsala: M. Špringlová
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