Statutární město Děčín

Z á p i s č. 4/2020
ze zasedání Školské komise konané dne 21.09.2020, od 15:00 hodin,
v učebně Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace
Přítomni:
Mgr. Bc. Alena Tomášková, Bc. Helena Králíčková, Mgr. Ondřej Michálek, Mgr. Kamila
Kratochvílová, Bc. Světluše Hochwalderová, Mgr. Vít Průša, Ing. Miroslav Dlask
Hosté:
Mgr. Miloslava Sobotková
Organizační pracovník: Valerie Martinčeková
Předsedkyně komise Mgr. Bc. Alena Tomášková shledala, že je Školská komise (dále jen
ŠK) usnášeníschopná a zahájila zasedání. V úvodu přivítala přítomné, které seznámila
s programem jednání.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Hodnocení zahájení školního roku
Projekt „Škola pro všechny II“
Zápisy do ZŠ a MŠ on-line
Různé
Závěr

Bylo projednáno:
Mgr. Bc. Alena Tomášková v úvodu sdělila přítomným:
V rámci hodnocení činnosti komise za uplynulé období vznikla potřeba nastavit schůzky
s Ing. Smíškem, případně s nově jmenovaným radním pro oblast školství (po jmenování
nové RM), aby byly pružně přenášeny informace a doporučení z jednání komise. O konání
schůzek budou členové komise informováni.
Byla připomenuta k řešení problematika pronájmu tělocvičen k pohybovým aktivitám mezi
školami a DDM, které jsou příspěvkovými organizacemi města.
Závěr:
Školská komise doporučuje, aby DDM a školy - příspěvkové organizace města, měly
pro svou činnost přednostní právo pronájmu před komerčním pronájmem, tzn., že
ostatní subjekty by využívaly za úplatu až zbylý volný čas.
1. Hodnocení zahájení školního roku 2020/2021
Mgr. Bc. Tomášková požádala přítomné o zhodnocení zahájení školního roku i v souvislosti
s měnícími se mimořádnými opatřeními vydanými MZ.
V souvislosti s mimořádnou situací a vydanými opatřeními zaznamenal DDM pokles
přihlášených klientů, což následně bude mít vliv na personální zajištění jeho činnosti.
Ředitelka informovala o rušení olympiád a dalších soutěží. Jedná však s KÚ i s MŠMT
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o možných organizačních změnách v jejich konání, aby nemusely být rušeny. V případě
neuskutečněných akcí bude nutné vrátit přidělené finanční prostředky.
MŠ a ZŠ postupují podle doporučení MŠMT a MZ, v MŠ nejsou roušky povinné, rodiče
dodržují pravidla. Problémová je výuka II. stupně ZŠ v rouškách, u alergiků a astmatiků
vznikají další zdravotní rizika a problémy. Kontakt dětí s učitelem je nenahraditelný, distanční
výuka by měla být brána pouze jako doplňková výuka, nikoli jako hlavní.
Dále byla podána informace, že akce „Veletrh škola Děčín 2020“ byla zrušena.
2. Projekt „Škola pro všechny II“
Mgr. Bc. Tomášková přítomným sdělila, že byl schválen projekt „Škola pro všechny II“,
na jehož základě vznikla nová pracovní pozice koordinátor inkluze pro obec. Zároveň
představila Mgr. Miloslavu Sobotkovou, která zastává tuto pracovní pozici.
Nový projekt, v pořadí již třetí, rozšiřuje podporu zájmového vzdělávání ve ŠD
prostřednictvím školních asistentů.
Poznámka: V 15:45 hod. odešla z jednání Bc. Hochwalderová na jednání kulturní komise.
Od nově zřízené pozice se očekává prohloubení spolupráce mezi školami a obcí. Bylo by
vhodné po sebrání dat zpracovat navazující projekt.
3. Zápisy do ZŠ a MŠ on-line
V loňském školním roce proběhlo elektronické přihlášení k zápisu do ZŠ nebo MŠ. Průběh
zápisu byl hodnocen kladně, proto ŠK doporučila zřizovateli programově vybavit školy, a to
včetně programového propojení se zřizovatelem pro zápisy on-line. Zápisy by tak letošní
školní rok mohly probíhat i bez ohledu na epidemiologický vývoj současné situace. Příprava
zápisů i jejich průběh by byla méně náročná než dosud a zřizovatel by měl přehled o celém
průběhu zápisu. Zároveň by byly podchyceny migrující děti, na které se vztahuje povinné
předškolní vzdělávání.
Program komunikuje s programy Škola-on line a Bakalář, kterými jsou vybaveny děčínské
školy. Zápisy on-line probíhají i v jiných městech, např. Mladá Boleslav. Je možné domluvit
konzultaci. Mgr. Bc. Tomášková zajistí cenovou nabídku programového vybavení.
Závěr:
Školská komise doporučuje pořízení programového vybavení pro zpracování zápisů
do ZŠ a MŠ on-line, včetně propojení všech škol se zřizovatelem.
4. Různé
Přítomnost koordinátora inkluze pro obec je žádoucí i na dalších jednáních školské komise.
5. Závěr
Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán, poděkovala Mgr. Bc. Tomášková přítomným
za účast a ukončila jednání.
Termín dalšího zasedání Školské komise byl stanoven na 26.10.2020 od 15:00 hod.
v učebně Základní školy a Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace.
Zapsala:

Valerie Martinčeková, v. r.

Schválila:

Mgr. Bc. Alena Tomášková, v. r.
předsedkyně Školské komise
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