Komise pro výchovu a vzdělávání
Zápis ze dne 02.12.2013, malá zasedací místnost budovy „B“ MM Děčín, 15:00 hod.
Účast dle prezenční listiny
Vedení jednání komise pro VV se ujala Mgr. Cermonová, neboť Ing. Klíma se z jednání
omluvil z naléhavých důvodů.
1) Informace, že RM schválila členkou komise pro VV Mgr. Jiřinu Machačkovou, která
bude v komisi zastřešovat problematiku předškolního vzdělávání. Na lednové jednání
komise již bude pozvána.
2) Dotaz na přítomné ředitele ZŠ a SŠ, zda loni pilotovaný projekt komise „Školy
školám“ i letos nabízí žákům, především 9. tříd, návštěvu na děčínských SŠ pro jejich
snazší výběr střední školy.
Projekt „Školy školám“ probíhá, vstřícnost středních škol.
Ú: Mgr. Průša – do konce školního roku předložit zpětnou vazbu k projektu „Školy
školám“.
3) Ing. Kunte – informace o Projektu SŠ se ZŠ o podpoře technického a přírodovědného
vzdělávání. SŠ spolupracují se 16 ZŠ, aktivity od 1.9.2014.
4) Sociologický průzkum města (viz minulý zápis komise pro VV) – Ing. Pažourek – na
úložišti „Strategie města“ jsou k dispozici data z ČSÚ.
5) Z minulého jednání komise úkol, a to diskutovat nad možnostmi volnočasové výuky
německého jazyka. Pozvání na toto jednání přijali: p. Hochwalderová – ředitelka
DDM Děčín, Mgr. Zoubek – ředitel Děčínské knihovny, Ing. Štajnerová – vedoucí
Odd. strategického plánování.
DDM – kroužek německého jazyka nenabízí z důvodu nezájmu rodičů. DDM spolupracuje s Dětským parlamentem, kterého se účastní i parlament německý (Chemnitz,
Berlín). Výměnné pobyty. DDM zájmový kroužek výuky německého jazyka znovu
nabídne děčínské veřejnosti.
Knihovna – nabízí kurzy pro začátečníky i pokročilé, více kurzů nabízí pro výuku AJ.
Knihovna výuku jazyků nabízí za vyšší kurzovné, než DDM.
Diskuse: Existuje výzva, která podporuje výuku německého jazyka?
- českoněmecký fond budoucnosti (15 % spoluúčast města), Erasmus – výměnné
pobyty
Mgr. Stružinský – chybí motivace dětí a rodičů
Mgr. Šonka – ideální by byl materiál v rozsahu 500 -1000 německých slov, naučit děti
základům.
Mgr. Průša – rodilý mluvčí
Doc. Šenkýř – přimlouvá se k výměnným pobytům DDM
Závěr:
a) vytvořit základní slovní zásobu
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b) volnočasové aktivity k podpoře NJ
c) najít dotační tituly, viz. úkol níže.
Ú: p. Hochwalderová, Mgr. Zoubek, Bc. Špringlová – pokusit se najít možnosti
k podpoře výuky německého jazyka. Do příštího, lednového, jednání komise.
6) děti se znevýhodněním – Mgr. Cermonová předložila členům tabulku odboru
školství a kultury, kde jsou za posledních 5 let zpracována data ohledně počtu dětí
s individuální integrací (dle matrik). V další tabulce jsou uvedené počty těchto
individuálně integrovaných dětí, které nejsou uvedeny v matrikách. V obou
tabulkách je zřejmý nárůst počtu těchto dětí, což pro náš region znamená vyšší
potřebu asistentů pedagoga, školních psychologů a speciálních pedagogů, dále viz
bod 7.
7) Výzva MŠMT č. 46 – k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast
podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-20.
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Žádosti mohou předkládat pouze obce s rozšířenou působností, což se vztahuje i na
statutární město Děčín. Podmínkou je účast 75 % základních škol na území obce
s rozšířenou působností, což činí 17 ZŠ z celkových 22 ZŠ na území obce
s rozšířenou působností.
Jedná se zejm. o:
podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a nebo předčasným odchodem ze
systému vzdělávání,
podporu spolupráce a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků
ohrožených studijním neúspěchem a nebo předčasným odchodem ze vzdělávání,
výměnu zkušeností mezi základními školami a podporu spolupráce základních
škol a zřizovatelů, případně dalších subjektů působících v oblasti vzdělávání.

Závěr: Komise pro VV doporučuje městu vstoupit do tohoto projektu.
Dále informace, že 4.12.2013 bude svolána porada ZŠ, na které bude domluveno vše
potřebné. (pozn:. Porada proběhla, z potřebných 17 základních škol jde do projektu 19
ZŠ. Na poradě byl ustaven „realizační tým“, který se sejde v pondělí 9.12.2013.
Zpracovatelem žádosti za město bude Ing. Kučera a Mgr. Dočekal).
Další jednání proběhne 27. ledna 2014, od 15:00 hodin, v malé zasedací místnosti budovy
„B“ MM Děčín.
Zapsala: Bc. Špringlová
Za správnost: Mgr. Cermonová
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