Komise pro výchovu a vzdělání
Zápis ze dne 23.4.2012, zasedací místnost stavebního úřadu, 16,00 hodin

Program jednání:
1) Společná porada ředitelů základních a středních škol
2) Právní služby města – příspěvkové organizace zřizované statutárním městem Děčín
3) Zelená úsporám
4) Řešení krytí nedostačující výše prostředků ONIV (ostatní neinvestiční výdaje –
učebnice, cestovní výdaje, ochranné pomůcky, další vzdělávání pedagogických
pracovníků, plavání)

Zápis z jednání:
Předseda komise přivítal členy komise a předal slovo Mgr. Průšovi, který přítomné
seznámil s konáním Asociace ředitelů základních škol ČR (AŘZŠ ČR), které proběhne 16.
5. – 18.5. 2012 v Děčíně. Samotné zasedání asociace se bude konat 17.5. 2012 od 13,00 –
18,00 hodin na děčínském zámku.
Dále Ing. Kunte informoval komisi o konání Děčínské kotvy 2012. Soutěž i výstava se bude
konat 16. 5. - 20. 5. 2012 v prostorách děčínského zámku. Slavnostní večer proběhne ve
čtvrtek 17. 5. 2012 od 18,00 – 21,00 hod. ve velkém sále.
Dále se ujal slova Mgr. Schwarz a upozornil na bod 4 jednacího řádu komise pro výchovu a
vzdělání: v době nepřítomnosti předsedy komise řídí komisi člen komise pověřený
předsedou.
Poté Mgr. Schwarz komisi seznámil se záměrem Českého svazu ochránců přírody Děčínsko
(ČSOP) spolupracovat se základními školami v oblasti EVVO a požádal tajemnici komise o
informování v případě konání porady s řediteli škol.

Z předešlých jednáních komise pro VV vyplynula nutnost svolat poradu ředitelů základních a
středních škol za účelem dohody na dnech otevřených dveří (DOD), které by sloužily žákům
devátých tříd k usnadnění volby střední školy:
1)

a) Komise se dohodla na svolání společné porady ředitelů děč. ZŠ s řediteli SŠ za
účelem harmonogramu návštěv žáků devátých tříd ZŠ na děčínských středních
školách. Komise doporučuje DODy realizovat na začátek školního roku, na říjen.
b) Na této poradě budou ředitelé ZŠ + ZŠ region také informováni Českým svazem
ochránců přírody Děčínska (ČSOP) v oblasti EVVO
Komise doporučuje termín porady, a to na čtvrtek 7.6.2012. (velká zasedací místnost
rezervována 9,00 – 12,00 hod, pozn. tajemnice)
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2) Dotaz Mgr. Průši na možnost využívání právních služeb města školami ve
zřizovatelství statutárního města Děčín, nebo možnost, aby se školy pojistily u
pojišťovny D.A.S., pojištění právní ochrany pro vzdělávací a výchovná zařízení. Pro
vzdělávací a výchovná zařízení se poskytuje právní ochrana v tomto rozsahu: náhrada
škody, přestupkové a trestní právo, vlastnické a pojistné právo atd.
Viz: http://www.das.cz/chci-pravni-ochranu.html
http://das.cz/download/produkty/DAS-pravni-ochrana-skoly.pdf

3) Upozornění Mgr. Skály na novou výzvu na rok 2013 na www.zelenausporam.cz
(v tuto chvíli není na www stránkách aktuální výzva – z minulé výzvy lze vyvodit
potřebné doklady, energetický audit apod., které se předkládají spolu se žádostí).
Na tiskové konferenci bylo uvedeno, že do konce prázdnin budou představeny nové
základní obrysy toho, jak by měl vypadat program energetických úspor, který by měl
začít fungovat na konci roku 2013.
Podpora má směřovat do čtyř kategorií: novostavbám veřejných budov, rekonstrukcím
veřejných budov, novostavbám soukromých budov a rekonstrukcím soukromých
budov. Nejčastěji zastoupené veřejné budovy jsou majetky obcí. Nejvíc se program
dotkne středně velkých budov obcí typu školy, školky, knihovny, kulturní dům…

4) Dotaz Mgr. Průši na možnost využití prostředků zřizovatele na nákup učebnic.
Letos došlo ze strany MŠMT a KÚ k rapidnímu poklesu finančních prostředků na
prostředky ONIV (učebnice, cestovné, ochranné pomůcky, další vzdělávání
pedagogických pracovníků, plavání).
Oproti roku 2009 jsou prostředky ONIV poskytnuty základním školám pouze ve výši
27,37 %, z toho jde 1/3 na povinné pojištění kooperativa a 1/3 na náhrady za nemoc.
Pokud chceme udržet kvalitu vzdělávání v našich školách, musíme najít další zdroje
financování prostředků ONIV.
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Závěry:
1) a) Komise pro výchovu a vzdělání
doporučuje
radě města zadat OŠK, aby pozval všechny ředitele děč. ZŠ plus ředitele ZŠ region.
b) Komise pro výchovu a vzdělání
doporučuje
radě města zadat OŠK pozvánky pro ředitele děčínských středních škol.
2) Komise pro výchovu a vzdělání
doporučuje
radě města otevřít otázku možnosti využívání právních služeb města školami,
případně zadat OŠK prověření nabídky pojištění Pojišťovny D.A.S. a posouzení
výhodnosti.
3) Komise pro výchovu a vzdělání
doporučuje
radě města zadat OR sledování a prověření podmínek výzvy zelená úsporám.
4) Mgr. Cermonová vyzvala přítomné k hledání možností, jak vzniklou situaci ohledně
prostředků ONIV řešit.

Další jednání komise pro VV proběhne v pondělí 4. června 2012, v prostorách zasedací
místnosti stavebního úřadu (vchod z odboru školství a kultury), od 16,00 hodin.

Ing. Miroslav Klíma v.r.
předseda komise

Martina Špringlová v.r.
tajemnice komise
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