Komise pro výchovu a vzdělávání 17.3.2014, EOA Děčín, 15:00 hodin
Účast: dle prezenční listiny
1) Ing. Klíma - rekapitulace úkolů z předešlého jednání komise – nadále zůstává
úkol pro:
a) Ing. Pažourka. Ve spolupráci s Gymnáziem Pirna vytvořit slovní zásobu
německých slov (nabídnuto na společném říjnovém jednání komise). Termín:
květen 2014
b) Ing. Smíška – náměty na prohloubení spolupráce ČVUT se statutárním městem
Děčín. Společně s tímto úkolem na únorovém jednání prosba o zjištění
podmínek k umožnění souběžného studia
c) Všechny členy komise – oblasti koncepce rozvoje školství města – viz bod č. 4
2) Problematika podpory žáků, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze
systému vzdělávání. Podpora, nástroje:
Mgr. Stružinský – nabídka 5 školních psychologů
Mgr. Skála – kurz pro asistenty pedagoga na ZŠ Děčín II, Kamenická bude realizován
v období 02.05. – 21.06.2014.
Mgr. Tomášková, Mgr. Machačková – návrh požádat Úřad práce o financování platu
asistentů pedagoga- pro mladé nezaměstnané občany, kteří tím získají praxi.
Ú: Mgr. Tomášková, Mgr. Machačková - do květnového jednání komise zjistit
informace na Úřadě práce.
Ing. Klíma – Ú: požádat město (RM) o financování školních psychologů. T:
květen 2014
Mgr. Tomášková – návrh 0,2 úv./1 základní škola. Při 11 ZŠ by se jednalo o 2,2 úv.
školního psychologa.
3) Kroky ke koncepci
Mgr. Šonka – nízká vzdělanostní struktura obyvatel, ke správnému stanovení
koncepčních cílů je nutná diagnostika počátečního stavu. Zdarma otestovat žáky (ČŠI)
na všech základních školách ve městě. Výstupem bude informace, který typ úkolů dělá
žákům potíže a na který se více zaměřit.
Stav současného školství v ČR způsoben šíří RVP, rozvolněním ŠVP. Chybějí osnovy.
Mgr. Šonka navrhuje testovat všechny ZŠ povinně, dále by měly následovat schůzky
(např. ZŠ+SŠ), na kterých by mělo docházet k výměně informací za účelem eliminace
nedostatků žáků v konkrétním vyučovaném předmětu.
Mgr. Tomášková – Předmětové komise, doporučuje dohodu mezi školami, jakého
předmětu bude která škola garantem. Začít nejprve stěžejními předměty – Čj, Mat,
jazyk.
Mgr. Tomášková navrhuje pozvat ředitele děčínských ZŠ na seminář ohledně
projektu Metodik (projekt školy ZŠ Máchovo), který se bude konat na zmíněné
škole dne 8.4.2014 od 13:00 hodin. Seminář se bude týkat předmětových komisí,
jejich vzniku, práce na školách a náplně. Rovněž půjde o propojení
předmětových komisí mezi školami.

Mgr. Skála – povinné přijímačky na střední školy v Ústeckém kraji. Dopad na odliv
studentů do jiného kraje, kde přijímačky nejsou povinné. V krajích by mělo dojít ke
sjednocení podmínek.
Ing. Kučera – koncepční dokument MŠMT, od kterého by se odvíjely koncepční
dokumenty nižších úrovní školského managementu, musí prosadit současný ministr
školství.
Závěr: Komise pro VV navrhuje vznik metodických sdružení v rámci města
k zajištění vyšší úrovně kvality vzdělávání. Zároveň tím bude dosažena
srovnatelná vzdělanostní úroveň žáků základních škol při vstupu na střední
školy. Metodická sdružení (předmětové komise) budou tvořeny dle jednotlivých
předmětů. Žádost na komisi pro VV a odbor školství a kultury o pomoc při
koordinaci schůzek metodických (předmětových) sdružení.
4) Oblasti koncepce rozvoje školství města
Mgr. Cermonová – výčet možných oblastí, dokumenty MŠMT
Bc. Špringlová – využití priorit (cílů) ze Strategie města 2014-2020.
5) Diskuse:
Mgr. Průša – dokument „Metodika k hodnocení ředitelů“ na jehož základě budou
ředitelé hodnoceni komisí. Příprava na hodnocení zabere ředitelům spoustu času, který
by jinak věnovali výuce. (Již nyní jsou ředitelé zatíženi administrativou a provozem z
více jak 50 % času, který by jinak mohli (a měli) věnovat řízení pedagogického
procesu a tím i zvyšování výsledků vzdělávání).
Tato komisionální forma „hodnocení ředitelů“ není nejšťastnějším způsobem jak se
seznámit s prací ředitele.
Proč nedošlo k připomínkování materiálu v komisi pro výchovu a vzdělávání, jako
poradního orgánu rady města?
Výběrové řízení – časově zatěžující při hranici 50 tis. Kč. Návrh zvednout hranici
výběrových řízení od 100 tis. Kč – po vzoru Krajského úřadu v Ústí n.L.
Mgr. Cermonová seznámila přítomné s nutností řešit stav na odboru školství a kultury.
Tato možnost je v současné době diskutována ve vedení města.
Závěr:
1) Komise pro VV doporučuje posunout hranici výběrového řízení z 50 tis. Kč
na 100 tis. Kč.
2) Komise pro VV navrhuje, aby se výběrovými řízeními škol zabýval jeden
pracovník města (formou služby).
6) Mgr. Schwarz – pozvánka na Den země dne 22.4.2014 od 12:00 hodin na Smetanově
nábřeží v Děčíně. V synagoze na Teplické ul. bude od 17:00 hodin probíhat vernisáž
dětských prací s tématikou EVVO.
Příští jednání proběhne dne 5.5.2014 od 15:00 hodin na ZŠ Děčín VI, Na Stráni.
V Děčíně, 24.3.2014
Zapsala: Bc. Špringlová

Schválil: Ing. Klíma

