Komise pro výchovu a vzdělávání 20.1. 2014, zasedací místnost OSÚ, 14:30 hodin

Účast: dle prezenční listiny

1) Předseda uvítal novou členku komise - Mgr. Jiřinu Machačkovou, která bude zastřešovat
problematiku předškolního vzdělávání v komisi pro VV.

2) Z minulého jednání komise úkol – najít dotační tituly k podpoře výuky německého
jazyka.
P. Hochwalderová a Bc. Špringlová členům komise představily několik webových odkazů, kde
by se daly najít dotační tituly podporující tuto problematiku. Po komisi tyto odkazy zaslány
všem členům komise s prosbou o prozkoumání a případné doplnění dalších možností čerpání
dotací.
Mgr. Machačková – informace o projektu „Krůček po krůčku do sousední země“. Cílová
skupina mateřská škola, školní družina a základní škola, organizace pracující s dětmi od 3-8
let. Možnost příhraniční spolupráce s mateřskou školou v Sasku, výměnné pobyty pedagogů.
Nabídka materiálů – publikace, slovníček. „Vyslanci ze sousední země“ – nabízí jazykovou
animaci, odpoledne plné her, podpora prvních výměn atd. Odkazy na webové stránky
zapracovány do „seznamu“ odkazů s podporou výuky německého jazyka.
Závěr: do dalšího jednání komise:
a) rozšíření možnosti čerpání dotací na podporu volnočasové výuky NJ – mailem na:
martina.springlova@mmdecin.cz
b) z prosincového jednání zůstává úkol – vytvořit základní slovní zásobu německých slov

3) Informace Ing. Kučery ohledně Výzvy č. 46 z OPVK na Zvýšení kvality vzdělávání na
základních školách.
V rámci pověřené působnosti města se do projektu zapojilo 20 základních škol z celkových
22. Podmínkou bylo vytipování minimálně 2 dětí z každého ročníku, které jsou ohrožené
předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Poděkování paní Tomáškové za spoustu
námětů a myšlenek.
Tento pilotní projekt podpoří vznik systému na podporu dětí ohrožených předčasným
odchodem ze systému vzdělávání a to především zaměstnáním asistentů pedagoga a
školních psychologů. Pokud bude žádost schválena bude projekt realizován v období od
dubna 2014 do června 2015. Samotní AP a školní psychologové budou zaměstnáváni od září
2014 do června 2015. Asistenti pedagoga budou vždy jeden na každý stupeň ZŠ (v případě ZŠ

s oběma stupni se bude jednat o 2 asistenty pedagoga). Školní psychologové budou 4 na
celkový počet 20 základních škol. Projekt podporuje spolupráci zejména mezi školami –
příklady dobré praxe. Výsledkem by měl být návrh lokální strategické koncepce pro základní
školství.
V následujícím programovacím období se předpokládá vypsání dalších programů podobného
zaměření. Měla by s projekty být lepší, přehlednější práce.
Doc. Šenkýř vyjádřil podporu projektu.
Mgr. Stružinský - nabídka pomoci s personálem, s psychology
Mgr. Cermonová, Mgr. Tomášková – dnes na ČT1 ve vysílání z regionů – informace o žádosti
statutárního města Děčín ohledně Výzvy 46

4) Mgr. Cermonová – informace o navštíveném semináři Vzdělávací politika pro příští
generace v Ústí n. L. , kde se jednalo o problému našeho regionu a to o zvyšujícím se počtu
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, o nutnosti podpory inkluzívního vzdělávání jak
ve školách samotných, tak i v koncepčních dokumentech zřizovatelů. Prezentace ze semináře
zaslány členům komise elektronicky.
5) Ing. Klíma – informace o vývoji Strategie města, o činnosti pracovní skupiny školství.
6) Dotaz předsedy komise na členy ve věci času zahájení komise – zda vyhovuje, či zda je
třeba upravit. Komise se shodla, že bude vyhovovat začátek v 15:00 hodin.

Další jednání komise pro VV proběhne dne 10.2.2014 od 15:00 hodin v budově ČVUT, 1.
patro, sekce A.

Za správnost: Ing. Klíma v.r.
Zapsala: Bc. Špringlová

