Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise výchovy a vzdělávání, konané dne 15.6.2015 v Mateřské škole Děčín VI,
Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace
Přítomni: Mgr. Roman Stružinský, Mgr. Bc. Jana Férová, Ing. Lucie Křenková, Ing. Jan
Palička, Mgr. Jiřina Machačková, Mgr. Pavel Schwarz, Mgr. Bc. Alena Tomášková,
Mgr. Josef Herclík
Omluveni: Ing. Ladislav Kučera
Všichni přítomní členové komise odpracovali v měsíci červnu 2015 1 hodinu.
Bylo projednáno:
1) Předseda komise Mgr. Stružinský uvítal všechny přítomné a informoval komisi o tom, že
byly osloveny děčínské školy ke spolupráci na tvorbě ucelené nabídky jejich volných kapacit
– ubytování, údržba, výroba apod. Zpětnou vazbu Mgr. Stružinský obdržel od 6 ZŠ a 2 SŠ.
Školám, které se neozvaly, bude dopis zaslán znovu s žádostí o zpětnou vazbu, i v případě
negativního hlášení.
2) Mgr. Stružinský předložit komisi žádost ZŠ Markvartice o finanční příspěvek ve výši 100,Kč pro 1 žáka, který má trvalé bydliště v Děčíně a navštěvuje ZŠ Markvartice. Příspěvek je
určen na výjezd s výchovně – vzdělávacím zaměřením, který je součástí jejich školního
vzdělávacího programu.
Již v minulém školním roce ZŠ Markvartice o tento příspěvek žádala, jednalo se o příspěvek
na 3 žáky v celkové výši 300,- Kč. RM schválila dne 27.5.2014 tento příspěvek pro ZŠ
Markvartice. Škola byla několikrát urgována o fakturu, faktura zaslána až v prosinci 2014 po
urgenci (první špatně, druhá již dobře).
Komise nedoporučuje RM schválit finanční příspěvek pro ZŠ Markvartice ve výši 100,- Kč,
z důvodů nízké částky a problémům v minulém školním roce.
3) Mgr. Machačková představila Mateřskou školu Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace. Jedná se o mateřskou školu jejíž kapacita je zcela naplněna.
Mateřská škola (příspěvková organizace) se skládá ze 4 pracovišť, a to MŠ Děčín VI,
Klostermannova 1474/11, MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9, MŠ Děčín VI, Thunská 1303/4 a
MŠ Děčín XXIV, Krásný Studenec 131. V MŠ se vzdělávají i děti se zdravotním postižením
individuálně integrované v běžných třídách.
4) Mgr. Schwarz informoval komisi o získání prostředků z Nadace ČEZ na realizaci projektu
„Přírodě o krok blíž“. Projekt bude probíhat od 1.9.2015 do 30.4.2016 a je plánováno
uskutečnit každý měsíc počínaje zářím 2015 setkání koordinátorů EVVO základních škol
Děčínska. Bude se jednat o skupinu cca 10 účastníků. Pravidelným setkáváním této skupiny
se vytvoří platforma pro intenzivní výměnu zkušeností, bude zde prostor pro praktické
vyzkoušení výukových programů pro děti, prostřednictvím odborného vedení jednotlivých
setkání budou zástupci seznámeni s místním prostředím a společně naleznou cesty jak ho
využít pro výuku o životním prostředí. Současně požádal o maximální podporu vedení
města, aby projekt mohl pokračovat i po skončení financování nadací.

5) Mgr. Herclík navrhl zjistit úspěšnost žáků ZŠ. Mgr. Stružinský na toho téma sdělil, že
každá škola má, vzhledem ke spádovosti, jiné složení žáků a úspěšnost žáků jednotlivých
škol lze jen těžko kvantifikovat.

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

