Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise výchovy a vzdělávání, konané dne 16.3.2015 ve Střední škole lodní
dopravy a technických řemesel
Přítomni: Mgr. Roman Stružinský, Mgr. Bc. Alena Tomášková, Mgr. Bc. Jana Férová,
Mgr. Josef Herclík, Ing. Lucie Křenková, Ing. Jan Palička, Ing. Ladislav Kučera, Mgr. Jiřina
Machačková, Mgr. Pavel Schwarz
Omluveni: --Všichni členové komise odpracovali v měsíci březnu 2015 1,5 hodin.
Bylo projednáno:
1) Předseda komise Mgr. Stružinský uvítal všechny přítomné a předal slovo Mgr. Bc. Férové,
ředitelce Střední školy lodní dopravy a technických řemesel.
2) Mgr. Bc. Férová krátce představila Střední školu lodní dopravy a technických řemesel –
školu každoročně navštěvuje cca 450 studentů. Škola má dvě pracoviště – hlavní budovu
Dělnická 15, Děčín VI a odloučené pracoviště Vítězství 194, Děčín XXXI – Křešice. Studium
všech tříletých oborů je ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem. U oborů
s typovým označením „H“ je vzdělávání zastoupeno teoretickou výukou, druhou půlku tvoří
praktické vyučování, které zčásti probíhá v reálných podmínkách firem. Obory typu „E“ jsou
vhodné zejména pro absolventy speciálních škol, neboť v nich převažuje praktické vyučování
nad teoretickým. Škola úzce spolupracuje s celou řadou firem v našem regionu, u nichž
učňové absolvují praktický výcvik. Škola má možnost ubytovací kapacity v Domově mládeže
v Děčíně v Želenicích (30 míst) a na Internátu v Děčíně na Benešovské ulici (50 míst).
3) Mgr. Stružinský navrhl podpořit zřízení speciální mateřské školy a seznámil komisi
s projektem zřídit tuto speciální MŠ v objektu MŠ Rudolfova 76, Děčín IX, se zaměřením na
děti s těžšími formami zdravotního a sociálního postižení.
Komise návrh Mgr. Stružinského podpořila.
4) Mgr. Stružinský podal komisi informaci o tom, že odbor školství a kultury v tomto roce
zpracuje na základě Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014-2020 koncepci školství,
kterou poté předá komisi k úpravě a připomínkám.
5) Mgr. Bc. Tomášková uvedla, že by školy uvítaly lepší spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradnou v Děčíně (PPP) a Speciálně pedagogickým centrem v Děčíně
(SPC).
6) Komise si stanovila níže uvedené priority do 30.6.2015:
- vyhledat vhodné výzvy na projekty pro školy a školská zařízení. K tomuto tématu Ing.
Křenková uvedla, že v současné době je nejvíce vyhlášených grantů na spolupráci středních

škol a podniků. Ing. Kučera uvedl, že by některé vhodné projekty měly být vypsány v měsíci
dubnu 2015,
- obnovit projekt „Školy školám“ – návštěvy žáků ZŠ ve SŠ,
- oslovit děčínské školy se spolupráci na tvorbě ucelené nabídky jejich volných kapacit –
ubytování, údržba, výroba apod.

Další jednání komise výchovy a vzdělávání proběhne dne 20.4.2015 od 16:00 hodin
v budově Speciální základní školy a Speciální mateřské školy, Děčín, příspěvková
organizace, U Zámečku 352, Děčín IX – Bynov.

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

