Statutární město Děčín
Zápis
z jednání komise výchovy a vzdělávání, konané dne 08. 02. 2016 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, Mgr. Jiřina Machačková, 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
Všichni přítomní členové komise odpracovali v měsíci únoru 2016 1 hodinu.

Bylo projednáno:
1) Předseda komise Mgr. Stružinský uvítal všechny přítomné a informoval o jednání
s primátorkou paní Mgr. Blažkovou na téma rozšíření komise o ředitele vybraných škol (viz.
poslední zasedání) a její argumentaci pro zachování současného stavu.
2) Ing. Křenková informovala o výsledcích analýzy potřeb městských bytů pro pedagogické
i nepedagogické pracovníky škol bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem škol. viz. příloha č. 1
Mgr. Alena Tomášková navrhla, aby byla na bytové komisi projednána a do analýzy
zavedena možnost nabídnutí a využití bytů novým psychologům v případě schválení projektu
„ Inkluze do škol „.
Úkol:
Informace předsedovi bytové komise včetně poskytnutí zpracované analýzy s tím, že
potencionální potřeba se bude řídit aktuálním stavem a bylo by vhodné disponovat konkrétní
nabídkou. (Stružinský)
3) Proběhla diskuze o problematice chybějících vystudovaných žáků technického směru
4) Mgr. Stružinský informoval členy komise, že v současné době probíhají jednání mezi
statutárním městem Děčín a Speciální ZŠ a Speciální MŠ o možnosti získání prostor pro
speciální MŠ.
5) Mgr. Stružinský informoval komisi o jednání pracovní skupiny Vzdělávání, rodina, volný
čas - tato skupina vznikla na základě spolupráce města a Agentury pro sociální začleňování.
Jedním z projednávaných bodů byl návrh navázat spolupráci s Úřadem práce, zda by bylo
možné finanční prostředky, které pobírají sociálně slabé rodiny, zasílat přímo MŠ na úhradu
stravného.
Úkol:
Informace panu Vališovi o kooperaci odboru při sjednání schůzky ředitelů MŠ s ÚP na téma
vytvoření systému k bezproblémové realizaci výše popsaného. V gesci agentury.
(Stružinský)
6) Mgr. Bc. Iva Bajerová - informovala členy komise, že k návrhu Koncepce rozvoje školství
statutárního města Děčín, který byl k připomínkám komisi předložen v prosinci 2015 obdržel
odbor 1 reakci, za kterou poděkovala. Vyzvala přítomné k event. doplnění tohoto dokumentu
před tím, než bude předložen orgánům města.

Za správnost: Mgr. Roman Stružinský v. r.
Zapsala: Bc. Kamila Malá v. r.

