Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise výchovy a vzdělávání, konané dne 09.12.2015 v budově Magistrátu města
Děčín (B1), ul. 28. října, Děčín I, malá zasedací místnost
Přítomni: Mgr. Roman Stružinský, Mgr. Bc. Alena Tomášková, Ing. Lucie Křenková, Mgr.
Josef Herclík, Mgr. Pavel Schwarz
Omluveni: Mgr. Jiřina Machačková
Nepřítomni: Ing. Jan Palička, Mgr. Bc. Jana Férová, Ing. Ladislav Kučera
Hosté: Mgr. Hana Cermonová - 1. náměstkyně primátorky, Mgr. Bc. Iva Bajerová – vedoucí
odboru školství a kultury, Mgr. Vít Průša – ředitel ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, p. o., Mgr.
Karel Rajchl – ředitel ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, p. o., Mgr. Jaroslav Skála –
ředitel ZŠ Děčín II, Kamenická 1145, p. o.
Všichni přítomní členové komise odpracovali v měsíci prosinci 2015 1,5 hodiny.
Bylo projednáno:
1) Předseda komise Mgr. Stružinský uvítal všechny přítomné a předal slovo Ing. Křenkové.
2) Ing. Křenková se zúčastnila bytové komise dne 22.10.2015 a informovala členy komise
výchovy a vzdělávání o návrhu bytové komise možné nabídce městských bytů pro
pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem škol.
Komise výchovy a vzdělávání se dohodla, že provede analýzu potřeby bytů pro pracovníky
škol. Ing. Křenková osloví prostřednictvím odboru školství a kultury s touto nabídkou ředitele
škol, termín zaslání stanoviska škol do 15.01.2016.
3) Mgr. Stružinský navrhl rozšířit komisi výchovy a vzdělávání o 3 nové členy – Mgr. Průšu,
Mgr. Rajchla a Mgr. Skálu. O tomto návrhu proběhlo hlasování, výsledek hlasování členů
komise o rozšíření komise o nové členy – 5 hlasů bylo pro rozšíření komise, nikdo se
nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Komise výchovy a vzdělávání doporučuje radě města rozšířit komisi o 3 nové členy
a jmenovat Mgr. Víta Průšu, Mgr. Karla Rajchla a Mgr. Jaroslav Skálu do komise výchovy
a vzdělávání.
4) Mgr. Tomášová informovala komisi o průběhu přípravy projektu „Inkluze do škol“. Uvedla,
že projekt by měl řešit vzdělávání dětí s podpůrnými opatřeními. Na každé škole bude
koordinátor inkluze a také vytvořen tým pro inkluzi, který bude spolupracovat s SPC a PPP.
Projekt bude financovat inkluzívní vzdělávání na škole po dobu 2 let.
5) Mgr. Bc. Bajerová předložila komisi návrh koncepce rozvoje školství statutárního města
Děčín. Mgr. Sturžinský požádal členy komise o zaslání případných připomínek do konce roku
2015.

Za správnost: Mgr. Roman Stružinský
Zapsala: Hana Kalfářová

