Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise výchovy a vzdělávání, konané dne 20.4.2015 ve Speciální základní škole
a Speciální mateřské škole, Děčín, příspěvková organizace, U Zámečku 352,
Děčín IX – Bynov
Přítomni: Mgr. Roman Stružinský, Mgr. Bc. Jana Férová, Ing. Lucie Křenková, Ing. Jan
Palička, Ing. Ladislav Kučera, Mgr. Jiřina Machačková, Mgr. Pavel Schwarz
Omluveni: Mgr. Bc. Alena Tomášková, Mgr. Josef Herclík
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, 1. náměstkyně primátorky
Všichni přítomní členové komise odpracovali v měsíci dubnu 2015 1 hodinu.
Bylo projednáno:
1) Předseda komise Mgr. Stružinský uvítal všechny přítomné a představil Speciální základní
školu a Speciální mateřskou školu, Děčín, příspěvková organizace.
Jedná se o tradiční školu, která vznikla v září 2008 sloučením 2 děčínských speciálních škol.
Na čtyřech pracovištích - U Zámečku 352, Teplická 65, 17.listopadu 445 a v děčínské
nemocnici, vzdělávají žáky v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění
a děti vyžadující zvláštní péči.
V budově ul. 17. listopadu jsou čtyři smíšené třídy, kde základy vzdělání získávají žáci se
středním a středně těžkým mentálním postižením, dále žáci s kombinovanými vadami
a autismem. V přízemí této budovy sídlí také Speciálně pedagogické centrum a dvě oddělení
školní družiny.
Ve škole na Teplické ulici jsou ve čtyřech třídách vyučováni žáci 8. - 9. ročníku ZŠ Praktické
a jsou zde odborné učebny audiovizuální techniky, PC, výtvarná dílna, školní dílna, cvičná
kuchyň a tělocvična.
V srpnu 2010 došlo k předání nové hlavní budovy školy U Zámečku 352. Budova prošla
celkovou rekonstrukcí, která započala v červenci 2009, trvala jeden rok a zahrnovala opravu
tří objektů a dále přístavbu nových šaten. Vzdělávají se zde žáci 1. - 7. ročníku ZŠ Praktické
v pěti třídách.
Školu pravidelně navštěvuje cca 110 – 120 žáků.
Ředitelství školy se nachází v hlavní budově školy U Zámečku 352.
3) Mgr. Stružinský podal komisi informaci o konané pracovní schůzce na Magistrátu města
Děčín, odboru školství a kultury, kde se jednalo o jeho návrhu zřídit speciální MŠ v objektu
MŠ Rudolfova 76, Děčín IX, se zaměřením na děti s těžšími formami zdravotního
a sociálního postižení.
Město podporuje zřízení speciální MŠ, ale v současné době nelze objekt MŠ Rudolfova
využít pro daný záměr, neboť je kapacitně naplněn.
Současně v souvislosti s chystanou novelou školského zákona bude město potřebovat
dostatečnou kapacitu pro přijetí dětí, které budou mít povinné předškolní vzdělávání.

4) Mgr. Stružinský dále komisi informoval o přípravě dopisu - oslovení děčínských škol ke
spolupráci na tvorbě ucelené nabídky jejich volných kapacit – ubytování, údržba, výroba
apod. Rozeslání žádosti o spolupráci se školami zajistí odbor školství a kultury.
5) Ing. Kučera informoval komisi o nové výzvě MŠMT číslo 56 zaměřenou na rozvoj
čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky,
přírodovědných a technických oborů, kterou vyhlašuje Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK). Výzva je určená všem základním a středním školám.
Celková alokace na výzvu představuje 800 milionů korun s možností navýšení.
http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-kpredkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1.html.
6) Mgr. Schwarz informoval komisi o konání akce „SVATÝ JIŘÍ POD ZÁMKEM SLAVÍ DEN
ZEMĚ“ den 25.4.2015 na Smetanově nábřeží.

Další jednání komise výchovy a vzdělávání proběhne dne 15.6.2015 od 16:00 hodin
v budově Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace.

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

