Komise pro výchovu a vzdělávání
Zápis ze dne 15. 04. 2013, zasedací místnost stavebního úřadu, 16:00 hodin
Účast dle prezenční listiny
1)Host komise pro VV - Vysvětlení úlohy úplat ve stanovení provozního příspěvku školám
Hostem komise pro výchovu a vzdělávání byly Ing. Hana Hlaváčková, ved.
Ekonomického odboru MM Děčín, a Bc. Dita Nohejlová, pověřená vedením odboru
školství a kultury.
Přítomným členům komise byl vysvětlen systém sestavování provozního rozpočtu
škol.
2)Host komise pro VV – Mgr. Kettner, ředitel ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní, p.o
Mgr. Miroslav Kettner se zúčastnil konference v Praze ohledně začlenění dopravní výchovy
do ŠVP od 1. 9. 2013.
Dopravní výchova bude od 1. září t.r. ve školních vzdělávacích programech základních
škol povinná. V Děčíně bohužel chybí dětské dopravní hřiště.
V současné době existují dva návrhy řešení:
a) dobudovat dětské dopravní hřiště na Kamenické.
Toto hřiště je u frekventované silnice, špatná přístupová cesta. Nutnost vybudování celého
zázemí vč. učebny.
b) yybudovat dětské dopravní hřiště u ZŠ Děčín VI, Školní. V současné době existuje
projektová dokumentace. Učebna a toalety by byly k dispozici v budově základní
školy, tím by odpadly finanční náklady na jejich stavbu. Dobrá dostupnost, hřiště
součástí školy a tím i ochrana před poškozením.
Závěr: komise pro VV jednotně vyjádřila podporu k realizaci dětského dopravního
hřiště u ZŠ Děčín VI, Školní.
Komise pro VV žádá radu města o poskytnutí informací ohledně finanční nákladovosti
dobudování dětského dopravního hřiště na Kamenické ulici.
Komise pro VV současně žádá Mgr. Kettnera o poskytnutí informací z projektové
dokumentace, o finanční nákladovosti vybudování dětského dopravního hřiště u ZŠ Děčín VI,
Školní.
Na příštím jednání komise pro VV by nákladovost obou variant měla být komparována.
3)Návrh nových členů komise pro VV
3.1- Předseda komise pro VV navrhl členům nového člena (místo Mgr. Vatalové, MŠ).
Navržena byla p. Irena Michálková (řed. MŠ Liliova).
Dále Mgr. Schwarz navrhl jako člena Mgr. Jaroslava Hamerského (řed. MŠ Májová).
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V současné době probíhají konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele na dvou MŠ v Děčíně. Dalším návrhem, který byl všemi členy jednomyslně
přijat, bylo počkat s návrhem nového člena do září 2013.
3.2)- Předseda komise pro VV navrhl členům nového člena, pana Ing. Smíška Ondřeje
vedoucího pracoviště Fakulty dopravní ČVUT v Děčíně.
Komise jednohlasně podpořila jeho přijetí.
4)Diskuse
Mgr. Průša – výsledky projektu komise pro VV – Školy školám – výsledky dotazníkového
šetření – viz příloha.
Doporučením komise pro VV je pokračovat v tomto projektu i příští rok.
Mgr. Hájek doporučil propojit spolupráci na tomto projektu i s děčínskými firmami.
Ing. Klíma – informoval, že 8. 5. 2013 proběhne v 11,00 hodin akt kladení věnců na pomník
padlých hrdinů na Folknářích. Autobus vyjíždí od hlavního nádraží v 10,30 hodin. Doporučil
přítomným ředitelům škol účast jejich škol na tomto aktu.
Mgr. Schwarz – pozvánka na Den Země (22. 4. 2013)
Závěr:
Komise pro VV doporučuje Radě města Děčína:
S ch v á l i t:
A) přijetí pana Ing. Smíška Ondřeje, vedoucího Fakulty dopravní ČVUT v Děčíně
za člena komise pro VV.
D o p o r u č u j e:
A) Účast zástupců ZŠ města Děčína na kladení věnců na památník padlých hrdinů
na Folknářích dne 8.5. 2013.
B) poskytnout komisi pro VV informaci ohledně finanční nákladovosti dobudování
dětského dopravního hřiště na Kamenické ulici.
Důvodová zpráva:
V souvislosti s potřebou začlenit do ŠVP dopravní výchovu pro ZŠ od roku 2013-2014
byl pozván na jednání komise pro VV zúčastnil Mgr. M. Kettner, ředitel ZŠ a MŠ Děčín
IV, Školní. Pan ředitel informoval o možnosti vybudování dopravního hřiště u jeho
školy.
Dopravní hřiště v Děčíně chybí.
Další varianta je jeho zřízení také u ZŠ Kamenická.
Informace pana Mgr. M. Kettnera byla natolik závažná z hlediska nákladovosti,
dostupnosti i již existujícího zázemí, že komise je rozhodnuta doporučit Radě města
Děčína vybudování dopravního hřiště u ZŠ s MŠ Děčín IV, Školní.
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Posledním faktorem je potřeba porovnat finanční nákladovost vybudování dopravního
hřiště u ZŠ s MŠ Děčín IV, Školní a ZŠ Kamenická.
B e r e n a v ě d o m í:
A) Informace poskytnuté Ing. Hanou Hlaváčkovou, ved. ekonomického odboru MM
Děčín, a Bc. Ditou Nohejlovou, pověřenou vedením odboru školství a kultury ve
věci úplat.
B) Informace pana Mgr. Miroslava Kettnera o možnosti vybudování dopravního
hřiště.
P o ž a d u j e:
Od ředitele ZŠ s MŠ Děčín IV Mgr. M. Kettnera poskytnutí informací z projektové
dokumentace o finanční nákladovosti vybudování dětského dopravního hřiště u ZŠ
Děčín VI, Školní
Další jednání komise pro VV proběhne 3. 6. 2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti pana
primátora.
Ing. Klíma Miroslav, v. r.
Předseda komise
Zapsala: M. Špringlová
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