Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise výchovy a vzdělávání, konané dne 16. 5. 2016 v budově
Magistrátu města Děčín (B1), ul. 28. Října, Děčín I, malá zasedací místnost
Přítomni: Mgr. Roman Stružinský, Ing. Lucie Křenková, Mgr. Josef Herclík, Mgr. Bc. Jana
Férová, Mgr. Jiřina Machačková, Ing. Lucie Křenková, Mgr. Bc. Jana Férová
Omluveni: Mgr. Pavel Schwarz, Mgr. Alena Tomášková
Nepřítomni: Ing. Ladislav Kučera, Ing. Jan Palička
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, Mgr. Anna Zemanová, Mgr. Daniel Vališ
Program:
1. Rezignace předsedy Komise výchovy a vzdělávání pana Mgr. Romana
Stružinského.
-

Mgr. Roman Stružinský rezignoval na post předsedy Komise výchovy a vzdělávání

2. Mgr. Vališ (Agentura pro sociální začleňování) a Mgr. Zemanová (projektový
pracovník OR) podali informace o projektu „ Inkluze do škol“ a o návrhu plánu
redistribuce dětí se SVP na ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
-

Vzhledem k tomu, že je na této škole vysoké procento dětí se sociokulturněekonomickým znevýhodněním, je nutné sestavit plán redistribuce těchto dětí do
konce září 2016, aby ZŠ Míru bylo možné zapojit do projektu „ Inkluze do škol“ neboť
podmínkou partnerství toho projektu je, aby v každé partnerské ZŠ bylo max. 40 %
romských žáků.

Návrh:
1) Změna vyhlášky školských obvodů spádových škol v Děčíně.
2) Zřízení linek školských autobusů.
-

Komise VV vyslechla návrhy podpůrných opatření Agentury pro sociální začleňování
a tyto návrhy bere na vědomí, ale žádná navrhovaná podpůrná opatření
nedoporučuje.

Závěrem: Komise podporuje projekt „Inkluze do škol“, ale v tomto složení není Komise
schopná dospět k doporučení či nedoporučení.
3. Spor

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

Statutární město Děčín
Dodatek č. 1
k zápisu z jednání komise výchovy výchovy a vzdělávání, konané dne 16.05.2016 v budově
Magistrátu města Děčín (B1), ul. 28. října, Děčín I, malá zasedací místnost
Doplnění bodu č. 2
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 je do projektu „Inkluze do škol“ zapojena již od začátku předprojektové
přípravy. Podmínkou dotačního titulu je: „Nebudou financovány aktivity na udržení a zařazování dětí
a žáků do mateřských nebo základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením.
Nebudou podporovány ani aktivity ve třídách/studijních skupinách, kde se vzdělává více jak 40 %
dětí/žáků s potřebou podpůrných opatření či vznik takových tříd či skupin (Školy, které takové třídy
mají, nemohou být podpořeny.). Popis vyloučených aktivit neplatí pro žadatele, kteří předloží plán pro
1
postupné vyrovnávání podílu žáků s potřebou podpůrných opatření mezi všechny zapojené školy.“
Vzhledem k této podmínce jsme při zapojení některých škol do projektu (např. ZŠ Míru, ZŠ Na Pěšině)
museli předložit jako povinnou přílohu k žádosti o dotaci „Návrh plánu postupu k vyrovnání podílu
žáků s potřebou podpůrných opatření mezi školami – Děčín“. Plán má být zpracován nejpozději
v termínu s druhou zprávou o realizaci, tj. po cca 9 měsících od začátku realizace projektu.

Za správnost: Mgr. Roman Stružinský, v.r.
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1

In: Výzva č. 02_15_007 k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do OP VVV, vyhlášená
prostřednictvím MŠMT ČR, str. 7.

