Komise pro výchovu a vzdělávání
Zápis ze dne 04.11.2013, zasedací místnost OSÚ, 15:30 hodin
Účast: dle prezenční listiny
1) Úvodem předseda seznámil komisi s vývojem Strategie za skupinu školství.
Mgr. Cermonová informovala na možnost čerpání financí na EVVO, navrhla rozšířit
mapu priorit PS školství, a potřebu vypracovat sociologickou analýzu.
Komise pro výchovu a vzdělávání se shoduje s názorem Mgr. Cermonové, že pro
budoucí směřování města by bylo vhodné (s přihlédnutím ke složení a migracím
obyvatelstva) realizovat komplexní sociologický průzkum.
Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání DOPORUČUJE realizovat komplexní
sociologický výzkum.
2) Předseda vyzval komisi k hlasování, kdo ze dvou kandidátů, který by zastřešoval
problematiku předškolního vzdělávání, by měl být členem komise.
(minulé zasedání komise odhlasovalo oba kandidáty, rada města požaduje pouze 1
kandidáta pro problematiku předškolního vzdělávání).
Hlasování proběhlo s tímto výsledkem:
PRO Mgr. Jiřinu Machačkovou hlasovalo 8 členů komise
PRO Mgr. Jaroslava Hamerského hlasovali 2 členové komise.
Závěr: Komise pro výchovu a vzdělávání DOPORUČUJE radě města jmenovat
Mgr. Jiřinu Machačkovou členem komise pro výchovu a vzdělávání. (podklad do
RM dne 19.11.2013, OŠK).
3) Z minulého jednání komise (návštěva z Gymnázia v Pirně), vyplynul pro členy komise
úkol, a to zformulovat body spolupráce s česko – německým gymnáziem v Pirně.
Z diskuse vyplynul tento závěr:
Komise pro výchovu a vzdělávání připravuje schůzku ředitelky DDM, ředitele
Knihovny, a pracovníka oddělení strategického rozvoje a řízení projektů MM
Děčín, za účelem možnosti spolupráce při podpoře volnočasové výuky německého
jazyka.
Komise pro VV INFORMUJE radu města, že jednání proběhne na příští komisi
pro VV.
4) Na minulém jednání komise byl pověřen OŠK ve spolupráci s Mgr. Cermonovou,
k podání podnětu na PPP Teplice k řešení personální situace.
Na současném jednání bylo určeno, zaslat koncept tohoto podnětu členům komise
k případnému připomínkování. Výsledný text dopisu zaslat v kopii na vedoucí
ekonomiky státních financí OSMT KÚ.
Dopis bude upraven dle případných připomínek. Doporučení Doc. Šenkýře, že
podepsat by měl předseda komise.
5) Mgr. Stružinský – informoval o změně vyhl. č. 73/2005 Sb., informoval o přípravě
katalogu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (katalog míry podpůrných
opatření). Ve výhledu pěti let je očekáváno, že děti (ze Speciální základní školy)

s LMR budou integrovány do běžných tříd základní školy. Nabízí se pilotáž tohoto
vzdělávání na základních školách.
6) Doc. Šenkýř informoval, že zastupitelstvo města vzalo na vědomí zřízení soukromé
základní školy Jurta, Nebočady.
Mgr. Schwarz – škola, která podporuje EVVO.
Mgr. Schwarz doporučuje návštěvu komise na budoucí ZŠ Jurta. (doporučení již na
minulém jednání komise pro VV).
7)

Informace o projektu Školy školám – loni projekt úspěšně zahájil spolupráci
základních a středních škol. Projekt má žákům 9. ročníků základních škol pomoci při
výběru vhodné střední školy. Na příštím jednání komise pro VV projednat letošní
průběh projektu.

Další jednání proběhne v pondělí 2.12.2013, od 15:00 hodin v zasedací místnosti OSÚ
(vchod z OŠK).
(místo jednání se může změnit dle vašich požadavků)

Zapsala: Bc. Špringlová
Schválil: Ing. Klíma

