Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise výchovy a vzdělávání, konané dne 14.9.2015 v budově Magistrátu města
Děčín (B1), ul. 28. října, Děčín I, zasedací místnost OSU
Přítomni: Mgr. Roman Stružinský, Mgr. Bc. Alena Tomášková, Mgr. Jiřina Machačková, Ing.
Lucie Křenková, Ing. Jan Palička, Mgr. Bc. Jana Férová, Ing. Ladislav Kučera
Omluveni: Mgr. Josef Herclík, Mgr. Pavel Schwarz
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, 1. náměstkyně primátorky
Všichni přítomní členové komise odpracovali v měsíci září 2015 1 hodinu.
Bylo projednáno:
1) Předseda komise
Mgr. Cermonové.
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2) Mgr. Cermonová informovala komisi o vyhlášené výzvě MŠMT č. 02_15_007 – Inkluzivní
vzdělávání. V rámci této výzvy je možné čerpat finanční prostředky například na asistenty
pedagoga pro žáky ohrožené školním neúspěchem a školní psychology po dobu 2 let, a to
z rozsahu 5 až 80 milionů korun.
Statutární město Děčín uvažuje o zapojení se do projektu. V současné době se město chystá
oslovit ředitele ZŠ v celé ORP, zda mají zájem se tohoto projektu zúčastnit. Bližší informace
o projektu budou školám sděleny na poradě ředitelů regionálního školství dne 1.10.2015.
Informováni budou také zřizovatelé škol v ORP na poradě starostů 25.9.2015.
3) Mgr. Stružinský uvedl, že na poradě ředitelů regionálního školství dne 1.10.2015 znovu
osloví děčínské školy ke spolupráci na tvorbě ucelené nabídky jejich volných kapacit –
ubytování, údržba, výroba apod.
4) Mgr. Stružinský informoval komisi o projektu „Sportování dětí v MŠ“. Tento projekt
„přiveze“ sport i trenéry přímo do jednotlivých MŠ. Nabídka zúčastnit se tohoto projektu byla
rozeslána na všechny MŠ v ORP v srpnu 2015.
5) Ing. Kučera informoval komisi o připravované akci „VELETRH ŠKOLA DĚČÍN Cesta ke
vzdělání a profesi“. Veletrh proběhne 1. a 2.12.2015 v OC Pivovar Děčín a bude zaměřen na
aktuální nabídku vzdělávacích programů středních škol v regionu a dalších škol mimo region
pro školní rok 2016 – 2017. Cílem veletrhu je usnadnit žákům základních a speciálních škol
výběr dalšího studia. Letos bude součástí veletrhu nově prezentace firem.

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

