Komise pro výchovu a vzdělání
Zápis ze dne 24. 9. 2012, zasedací místnost stavebního úřadu, 16,00 hodin
Program jednání:
1) projekt školské komise Školy školám /návštěva žáků 9. tříd na děčínských středních
školách, za účelem usnadnění výběru střední školy/
a) jednání s řediteli středních škol
b) závěr
Zápis z jednání:
1) Před vlastním zasedáním komise byli od 15,30 hod. pozváni všichni ředitelé SŠ z Děčína.
Ing. Klíma a Mgr. Průša informovali přítomné hosty o cílech projektu Školy školám
(přiblížení žákům z devátých tříd prostředí středních škol a umožnit jim seznámit se
s celkovou paletou nabídky dalšího studia na všech SŠ v Děčíně krátkým, asi dvouhodinovým
představením každé školy v jeho prostorách). Na tuto akci by navazovaly návštěvy žáků ve
vybraných SŠ v projektu dnů otevřených dveří, které si SŠ organizují samostatně.
Tyto akce by v celku měly sloužit jednak k usnadnění výběru střední školy a jednak k tomu,
aby se dnů otevřených dveří na každé škole zúčastnili pouze ti žáci, kteří by měli o školu
skutečně zájem.
Souhlasné stanovisko se základní představou vytvoření harmonogramu návštěv středních škol
vyslovili ředitelé: SZemŠ Libverda, SOŠ dopravní a strojírenské, EOA.
Jiné varianty řešení vyjádřili ředitelé Gymnázia, SZŠ a Střední škola řemesel a služeb. (Např.
návštěvou jejich pedagogů na ZŠ apod.)
Na jednání se nedostavila ředitelka VOŠ a SPŠ strojní a dopravní.
2) Mgr. Volf informoval přítomné o každoroční akci Výstava Škola 2012, která proběhne 4.
- 5 . prosince 2012 v prostorách Střelnice.
Závěr: spustit projekt během října. Projekt zajistit výchovnými poradci.
Na toto sezení bezprostředně navazovalo zasedání komise.
3) Vzhledem k celostátně se zhoršujícím výsledkům prospěchu žáků ZŠ předseda komise
požádal přítomné členy komise o jejich názor na výše uvedenou problematiku. Požádal o
podměty, které by vedly k zlepšení kvality výuky ZŠ v Děčíně. Pro možnost jejich projednání
požádal o jejich zaslání v písemné podobě na jeho email (lotyssko@seznam.cz )
4) Ing. Pažourek informoval komisi o projektech (konkurenceschopnost, vzdělanost) na roky
2013 a 2014.
Další jednání komise pro VV proběhne v pondělí 5. listopadu 2012, v prostorách
zasedací místnosti stavebního úřadu (vchod z odboru školství a kultury), od 16,00 hodin.
Ing. Miroslav Klíma v. r.
předseda komise
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