Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise výchovy a vzdělávání, konané dne 12.10.2015 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, Mgr. Josef
Herclík
Omluveni: Mgr. Pavel Schwarz
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, 1. náměstkyně primátorky
Všichni přítomní členové komise odpracovali v měsíci říjnu 2015 1 hodinu.
Bylo projednáno:
1) Předseda komise
Mgr. Cermonové.

Mgr.

Stružinský

uvítal

všechny

přítomné

a

předal

slovo

2) Mgr. Cermonová informovala komisi, že do projektu „Inkluzivní vzdělávání“ se statutární
město Děčín chystá zapojit pouze pro ZŠ z Děčína. Z důvodu časově náročné administrace
nebude město Děčín tento projekt realizovat za celou ORP.
Mgr. Tomášová uvedla, že projekt musí být podán do 30.11.2015. Stále pobíhají schůzky
k tomuto projektu a řeší se různé dotazy, které se v přípravné fázi objevují a jsou nutné
vyřešit. Další schůzka s řediteli škol k tomuto projektu proběhne 15.10.2015 od 9:00 hod.
v malé zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín.
3) Mgr. Stružinský byl požádán bytovou komisí o vyjádření komise výchovy a vzdělávání,
zda v budoucnosti budou potřeba městské byty k dispozici pro učitele či školské odborníky.
Mgr. Tomášková uvedla, že ona sama na ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11,p. o.
nemá problémy sehnat aprobované učitele, ale že ví, že některé školy v Děčíně s tím
problém mají. Jedná se např. o aprobované učitele předmětů chemie, fyzika, matematika.
Mgr. Stružinský navrhl oslovit ředitele s dotazem, zda mají dostatek aprobovaných pedagogů
a vytvořit analýzu.
Jednání bytové komise dne 22.10.2015 se zúčastní Ing. Lucie Křenková.
Stanovisko komise výchovy a vzdělávání:
Komise výchovy a vzdělávání nevidí potřebu nabízet byty pro učitele, ale v rámci inkluze by
byty mohly být k dispozici např. pro školní psychology a spec. pedagogy.
5) Mgr. Stružinský se zúčastnil porady ředitelů regionálního školství dne 1.10.2015, kde
znovu oslovil děčínské školy ke spolupráci na tvorbě ucelené nabídky jejich volných kapacit
– ubytování, údržba, výroba apod.
Na výše uvedené poradě někteří ředitelé Mgr. Stružinskému navrhli, aby v komisi výchovy
a vzdělávání bylo více členů ředitelů ZŠ. S tímto návrhem Mgr. Stružinský seznámil komisi
výchovy a vzdělávání. Všichni přítomní členové komise s návrhem souhlasili.

Za správnost: Mgr. Roman Stružinský
Zapsala: Hana Kalfářová

