Statutární město Děčín
Zápis
č. 7
z jednání komise výchovy a vzdělávání, konané dne 19. 12. 2016 v budově
Magistrátu města Děčín (B1), ul. 28. října, Děčín I, malá zasedací místnost
Přítomni: Ing. Ladislav Kučera, Mgr. Bc. Alena Tomášková, Ing. Lucie Křenková, Mgr. Pavel
Schwarz, Mgr. Bc. Jana Férová, Mgr. Josef Herclík
Omluveni: Ing. Jan Palička, Mgr. Jiřina Machačková, Ing. Ondřej Smíšek
Hosté: Mgr. Hana Cermonová
Bylo projednáno:
1) Předseda komise Ing. Ladislav Kučera přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání komise
VV
• nastínil situaci delší pauzy mezi jednáními komise VV a vysvětlil důvod, proč bude
program dnešního jednání řešen operativně na místě
• vyzval členy komise, aby přednesly své náměty na dnešní jednání
• přivítal 1. náměstkyni primátorky paní Mgr. Hanu Cermonovou, která byla jako host
přítomna jednání
2) Jako první se ujala slova Mgr. Bc. Jana Férová a poskytla komisi informace o proběhlém
veletrhu ŠKOLA DĚČÍN 2016 – Cesta ke vzdělání a profesi, jehož součástí byl i seminář
„Výměna zkušeností ze spolupráce škol a zaměstnavatelů v regionu“. Dále uvedla, že
letošní ročník veletrhu přilákal více zájemců z podnikatelské sféry.
3) Mgr. Bc. Alena Tomášková uvedla, že je nutné podpořit tvorbu odborných učeben v ZŠ.
Zdůraznila však, že je nesmírně náročné získat pedagoga s odborností pro tyto předměty.
4) Mgr. Hana Cermonová nastínila možnosti operačního programu VVV a následné čerpání
finančních prostředků IROP na vybudování odborných učeben.
5) Mgr. Pavel Schwarz vznesl dotaz na Mgr. Hanu Cermonovou, zda by bylo možné zřídit
finanční fond komise VV pro dotace žadatelů na projekty v oblasti výchovy a vzdělávání
(např. EVVO).
6) Mgr. Hana Cermonová popsala možnosti k vytvoření nového dotačního titulu a seznámila
členy komise s kroky, které by měli uskutečnit v této věci.
7) Na závěr Mgr. Hana Cermonová poděkovala všem členům za celoroční práci v komisi VV a
popřála do nového roku. Ing. Ladislav Kučera se připojil s gratulací a poděkováním za
spolupráci v komisi VV.

Za správnost: Ing. Ladislav Kučera v. r.
Zapsala: Jaroslava Srbová v. r.

