Komise pro výchovu a vzdělávání
Zápis ze dne 11.03.2013, Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147,
příspěvková organizace, 16,00 hodin

Účast: dle prezenční listiny

1. Předseda komise v dohledné době doporučí radě města nového člena komise.
Členka komise pro VV Mgr. Vatalová podala žádost o uvolnění z komise z důvodu
přechodu na jiné zaměstnání v jiném městě. Tato informace byla projednána dne 12.3.2013
na RM.
2. Stále chybějící účast zástupců EO MM Děčín, nebo vedoucí odboru školství a
kultury na jednání komise pro VV.
Doc. Šenkýř – na finančním výboru v prosinci 2012 přislíbena účast ekonomického odboru.
Dosud nikdo problematiku úplat komisi nepřišel osvětlit (od prosince 2012 žádost na RM
v každém zápise z jednání komise, pozn. zapisovatelka).
Doc. Šenkýř – požadavek, aby se jednání komise pro VV účastnila vedoucí odboru
školství.
Mgr. Tomášková – odbor školství by měl dělat servis pro školy. V současné době je odbor
velmi personálně oslaben. Řešení – navýšení počtu zaměstnanců odboru.
3. Ing. Šubrtová – host komise pro VV
Ing. Šubrtová podala informace o pracovní skupině „podnikání“ (Strategie 2014-2020), se
žádostí o vyjádření členů ke zpracované swot analýze lidských zdrojů (viz. příloha).
Dále přítomné informovala o postupu přípravy operačních programů na nové
programovací období, informace o výzvě MŠMT - v rámci OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování
kvality ve vzdělání.
Podporované aktivity –
cílené investice středních škol v oblasti přírodovědného vzdělávání a
technického
vzdělávání
podporující
realizaci
kurikulární
reformy,
neinvestiční
podpora
středních
škol
v
oblasti
přírodovědného
a
technického
vzdělávání,
rozvoj
a
spolupráce
středních
škol
a
základních
škol
se
zaměstnavateli
nebo
jejich
zástupci
v
oblasti
přírodovědného a technického vzdělávání,podpora spolupráce středních a
základních škol v krajích, doplňková aktivita - výuka cizích jazyků ve

školách a školských zařízeních. Oprávněným žadatelem je Ústecký kraj, školy role
partnerů.
(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ministerstvo-skolstvi-podpori-rozvoj-technickehoa pozn. zapisovatelka)
Z diskuse na téma výzvy MŠMT vzešla žádost členů komise na předsedu – zpracovat
dopis, oficiální dotaz na KÚ ohledně výzvy MŠMT a zaslat na KÚ ÚL.
4. Diskuse (swot analýza)
 Ing. Pažourek - ZŠ by měli zformulovat, co chtějí ohledně podpory německého jazyka
(projekt, zastřešující subjekt Město).
 Ing. Kučera, Mgr. Průša -podpora Nj má vliv na odliv dětí do Německa (reciprocita).
 Naopak potřebujeme, aby německé děti chodili k nám. Máme jim co nabídnout?
 Mgr. Průša – zformulovat vizi, co je potřeba udělat ke zlepšení stavu
 Ing. Kučera- zvýšit vzdělanostní potenciál lidí v Děčíně a snažit se ho udržet.
 Mgr. Tomášková – vytvořit propojující systém, nelze hovořit pouze o
znevýhodněných žácích. Je potřeba se zabývat také žáky nadanými.
Závěry:
1. Předseda komise navrhne nového člena komise (místo Mgr. Vatalové) na
příštím jednání komise, tj. 15.04.2013.
2. Komise pro VV žádá radu města o vyslání zástupce ekonomického
odboru, či vedoucí odboru školství, k vyjasnění problematiky úplat, resp.
o úlohu či začlenění úplat do příspěvku organizací města.
3. Komise pro VV žádá radu města o stanovení, zda se vedoucí odboru
školství má, či nemá účastnit dalších jednání komise pro VV.
4. V návaznosti na novou výzvu MŠMT (viz bod 3 zápisu) žádost na
předsedu komise o oficiální dotaz na KÚ.

Příští jednání proběhne 15.04.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti
stavebního úřadu (vchod z OŠK).

Schválil:
Ing. Miroslav Klíma

Zapsala:
Martina Špringlová

