Komise pro výchovu a vzdělávání 05.05.2014, ZŠ Děčín VI, 15:00 hodin
Účast dle prezenční listiny
1. Zahájení Ing. Klíma, rekapitulace předešlých úkolů
2. Návrh Mgr. Schwarz o uskutečnění příští jednání komise na ZŠ a MŠ Jurta
3. Ing. Klíma – žádost na vedení města o financování asistentů pedagoga a školních
psychologů – bohužel nejsou finanční prostředky. Vzhledem k akutní potřebě školních
psychologů v Děčíně komise pro VV pověřuje Ing. Klímu k opětovnému projednání
této žádosti.
4. Mgr. Průša, Mgr. Tomášková – projekt MŠMT VIP III na financování školních
psychologů letos končí, přitvrzení podmínek k získání finančních prostředků.
5. Byla projednávána problematika správy majetku (budovy škol a školských zařízení) –
(viz zápis z minulého jednání komise pro VV ze 17.03.2014).
Komise pro VV navrhuje vytvoření pracovního místa buď na OMH nebo na OŠK pro
pracovníka, který by zabezpečoval majetek na úseku školství a dále pracovníka, který
by se zabýval výběrovými řízeními.
Komise pro VV navrhuje zvýšení hranice pro výběrová řízení z 50 tis. Kč na 100 tis.
Kč.
Komise pro VV doporučuje RM:
a) vytvořit na OMH nebo na OŠK systematizované pracovní místa pro
pracovníky pro souhrnné zabezpečování materiální péče o školy a školská
zařízení, a také pro zabezpečování výběrových řízení.
b) posunout hranici pro výběrová řízení z 50 tis. Kč na 100 tis. Kč.
6. Ing. Smíšek – informoval o myšlence propojení labské cyklostezky přes řeku Labe,
které se zúčastní studenti VŠ.
- OHK – ČVUT – OPVK, podpora oboru strojírenství a energetika
(+ Strojunion).
- Spolupráce ČVUT se SŠ = praktika.
- Vyjádření prosby o možnosti propagace na Vstupence Děčín
- ČVUT (web, tisk).
- Informoval o vysoké poptávce ze strany seniorů o návštěvu Univerzity třetího
věku.
- ČVUT informace o otevření magisterského studia v Děčíně
Komise pro VV doporučuje RM umožnit ČVUT svoji propagaci na Vstupence Děčín.
7. Mgr. Cermonová – představila koncepci Prorodinné politiky města, která má úzkou
vazbu na Strategický plán města. Požádala o připomínky do 25.05.2014 na e-mail
martina.springlova@mmdecin.cz . Koncepce Prorodinné politiky byla rozeslána všem
členům komise.
8. Mgr. Schwarz – informoval o spolupráci ČSOP s MM Děčín v oblasti EVVO.

Další jednání komise pro VV proběhne v pondělí 09.06.2014 v ZŠ a MŠ Jurta
v Nebočadech, od 15:00 hod.
Zapsala:
Bc. Špringlová
(tajemnice komise)

Schválil:
Ing. Klíma v. r.
(předseda komise)

