Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise výchovy a vzdělávání, konané dne 12. 4. 2016 v budově
Magistrátu města Děčín (B1), ul. 28. Října, Děčín I, zasedací místnost OSU
Přítomni: Mgr. Roman Stružinský, Mgr. Bc. Alena Tomášková, Ing. Lucie Křenková, Mgr.
Josef Herclík, Mgr. Pavel Schwarz, Mgr. Bc. Jana Férová, Mgr. Jiřina Machačková, Ing. Jan
Palička
Omluveni: Ing. Ladislav Kučera
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, Mgr. Miroslav Kettner
Program:
1. Zřízení kapacit pro speciální MŠ v Děčíně.
Komise projednala návrh Mgr. Romana Stružinského ředitele Speciální základní školy a
Speciální mateřské školy, Děčín, příspěvkové organizace na zřízení speciální mateřské
školy pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pro děti
s lehkou, středně těžkou a těžkou mentální retardací a kombinovanými vadami.
Požadavek projednání v komisi vzešel ze schůzky zástupců města, Mgr Stružinského a
Mgr. Kettnera dne 30.3. 2016.
Novelou školského zákona bude od 1. 9. 2017 pravděpodobně zavedeno povinné
předškolní vzdělávání s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postižením. Statutární
město Děčín bude muset zajistit povinnou předškolní docházku také pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami - lehká, středně těžká a těžká mentální retardace a
kombinované vady.
Byly předloženy dva návrhy řešení této situace v Děčíně již od 1. 9. 2016.
a) Mgr. Roman Stružinský ředitel Speciální základní školy a Speciální mateřské školy,
Děčín, příspěvkové organizace, Teplická 65, Děčín IX předložil návrh na zřízení této
třídy v pavilonu bývalých jeslí v ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková
organizaci, který v letošním školním roce není využíván pro pátou třídu MŠ. Jednalo
by se o pronájem těchto prostor dalšímu subjektu – krajskému zařízení.
b) Mgr. Miroslav Kettner ředitel ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková
organizace navrhl zřízení speciální třídy a zajištění její provozu v těchto prostorách
stávající příspěvkovou organizací tedy ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, která je
zřízena statutárním městem Děčín a celý objekt má ve výpůjčce.
-

-

-

Závěr komise pro výchovu a vzdělávání:
doporučuje radě města zřídit v Děčíně mateřskou školu pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami s lehkou, středně těžkou a těžkou mentální retardací a
kombinovanými vadami.
doporučuje vznik této speciální mateřské školy od 1. 9. 2016 v objektu bývalých
jeslí, který má ve výpůjčce ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková
organizace
doporučuje provoz speciální mateřské školy zajistit prostřednictvím Speciální
základní školy a Speciální mateřské školy, Děčín, příspěvková organizace,
Teplická 65, Děčín IX.

Poznámka:
K bodu č. 1 v souladu s jednacím řádem komise předal řízení Mgr. Stružinský paní Mgr.
Tomáškové a pro potencionální střet zájmů se vzdal hlasování k tomuto bodu.

2. Mgr. Pavel Schwarz informoval:
a) Dne 13. 4. 2016 se uskuteční v Děčíně semináři k připravované změně financování
regionálního školství s náměstkem ministryně školství.
b) Nabídka Nadace obědy pro děti, která má možnost financovat školní obědy dětem ze
sociálně znevýhodněného prostředí. Informace p. Josef Vojta.
c) Projekt EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Poděkoval za
poskytnutou dotaci ze strany statutárního města Děčín na tento projekt v roce 2016.
Letos proběhnou vzdělávací akce pro pedagogy a přednášky pro veřejnost.
3. Sportovní olympiáda základních škol
Komise obdržela informaci o přípravě 4. Ročníku této olympiády, která proběhne dne
9. 5. 2016 v Aquaparku Děčín od 8:00 do 13:00. Přihlášky přijímají do 20. 4. 2016.
4. Domov můj – domovina moja. Česko a Slovensko očima dětí.
Statutární město Děčín obdrželo nabídku k připojení města k programu, který ponese
podtitul DOMOV MŮJ a je i východiskem pro velký projekt, směrovaný ke stoletému
výročí vzniku samostatného Československa, a který už podpořila pod záštitou asociace
Krajů ČR i všichni hejtmani.
Závěr komise pro výchovu a vzdělávání:
Komise doporučuje zapojit město Děčín včetně základních a mateřských škol do tohoto
projektu.
5. Spor
Zapsal: Bc. Lenka Holavová v.r.
Za správnost: Mgr. Roman Stružinský v.r.

