Komise výchovy a vzdělávání dne 9.2.2015, zasedací místnost OSÚ MM Děčín, 16:00 hodin

Účast: dle prezenční listiny

1) Předseda komise Mgr. Roman Stružinský uvítal všechny přítomné. Se všemi přítomnými se
přivítala Mgr. Hana Cermonová, 1. náměstkyně a Mgr. Bc. Iva Bajerová, vedoucí odboru
školství.
2) Předseda komise vyzval členy komise k představení.
Mgr. Roman Stružinský - ředitel Speciální základní školy a Speciální mateřské školy Děčín
Mgr. Bc. Alena Tomášková - ředitelka Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo
nám. 688/11, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Jana Férová - ředitelka Střední školy lodní dopravy a technických řemesel Děčín
Mgr. Josef Herclík - pedagogický pracovník se zaměřením na matematiku a fyziku, člen
Českého volejbalového svazu
Ing. Lucie Křenková - manager firmy Good-times, s.r.o., zabývá se dotacemi z EU
Ing. Jan Palička - předseda 1. Severočeského družstva zdravotně postižených
Ing. Ladislav Kučera - zástupce ředitele Evropské obchodní akademie Děčín
Mgr. Jiřina Machačková - ředitelka Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace
Mgr. Pavel Schwarz - pedagogický pracovník Střední školy řemesel a služeb Děčín, zabývá se
též environmentální výchovou
3) Komise projednala jednací řád a návrh statutu komise výchovy a vzdělávání a s návrhem
souhlasí.
4) Předseda komise požádal členy komise o přípravu návrhů témat, jaká by měla komise
v budoucnosti řešit, a to do příštího jednání komise.
5) Mgr. Hana Cermonová sdělila komisi, že jedním ze zásadních úkolů komise je spolupráce
s odborem školství a kultury na koncepci rozvoje vzdělávání. Tento úkol vychází ze
Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014-2020.
6) Diskuse k tématu koncepce rozvoje vzdělávání.
7) Mgr. Bc. Iva Bajerová nabídla členům komise možnost využití dat, která má odbor
k dispozici, na úvod seznam školských příspěvkových organizací ve zřizovatelství města,
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(http://mmdecin.cz/dokumenty/cat_view/186-rozvoj-strategie-mesta/283-strategie-mesta2014-2020), demografický vývoj v MŠ a ZŠ.
8) Informace Ing. Kučery o konání 10. Ročníku akce „Studenti sobě“ dne 24.2.2015 od 16:00
hodin.

Další jednání komise výchovy a vzdělávání proběhne dne 16.3.2015 od 16:00 hodin
v budově Střední školy lodní dopravy a technických řemesel Děčín, Dělnická 15, Děčín VI.

Za správnost: Mgr. Roman Stružinský v. r.
Zapsala: Hana Kalfářová v. r.

