STATUT
Š K O L S K É K O M I S E STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

Článek I.
Postavení a složení komise
1. Školskou komisi zřizuje v souladu s § 102 odst. 2 písmeno h) a § 122 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako iniciativní a poradní orgán Rada města
Děčín.
2. Školská komise je ze své činnosti odpovědna radě města.
3. Svá stanoviska a náměty předkládá radě města (dále jen „RM“) prostřednictvím odboru
školství a kultury.
4. Předsedu a členy komise jmenuje a odvolává rada města.
5. Komise má minimálně sedm a maximálně patnáct členů.
6. Organizační pracovník komise je pracovník Magistrátu města Děčín, odboru školství
a kultury, který zabezpečuje organizační a administrativní práce pro komisi dle pokynů
předsedy komise.
7. Komise není výkonným orgánem, radě města předkládá návrhy, náměty, stanoviska
a připomínky v oblasti školství.
Článek II.
Působnost
Komise je iniciativním a poradním orgánem rady města. Vyjadřuje se výlučně
k záležitostem spadajícím do samostatné působnosti města, které se týkají oblasti
školství.
Článek III.
Náplň činnosti Školské komise
1. Předkládá RM připomínky, náměty, návrhy a stanoviska související s koncepcí v oblasti
školství na území města Děčína, kterou pak zpracovává příslušný odbor magistrátu.
2. Vyjadřuje se ke zřizování a rušení škol a školských zařízení ve městě a k využívání
objektů v majetku města pro jejich činnost.
3. Vyhodnocuje a předkládá kvalifikovaná stanoviska a aktuální informace a podklady
pro rozhodování RM, týkající se vývoje a situace v oblasti školství.
4. Projednává a navrhuje možnosti využití volného času dětí a mládeže, spolupracuje
s DDM v Děčíně prostřednictvím svého člena.
5. Projednává a vyjadřuje se k otázkám z oblasti školství u sociálně patologických jevů
u dětí, žáků a mládeže, navrhuje možné postupy řešení.
6. Projednává výroční zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol a školských
zařízení, navrhuje zkvalitnění jejich činnosti.
7. Projednává návrhy, podněty a stížností občanů či organizací a příslušných odborů
působících na území města, pokud se na komisi přímo obrátí.
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8. Ve spolupráci s příslušnými odbory vyjadřuje stanoviska a doporučení k přijetí,
vypracování a realizaci projektů, které by zkvalitnily výchovně vzdělávací oblast ve městě
a pomohly školám a školským zařízením v jejich práci.
9. Spolupracuje na návrhu rozpočtu v příslušných oblastech.
10. Plní další úkoly uložené RM v oblasti své působnosti.
11. Organizační pracovník komise je povinen sledovat úkoly vyplývající z RM, zabezpečit
jejich projednání v komisi, sledovat jejich splnění a uvedení této skutečnosti do zápisu
ze zasedání komise.
12. Svou práci vykonává komise prostřednictvím svých členů, v případě potřeby si
může na konkrétní problematiku přizvat experty.

V Děčíne dne 09.03.2020

Jaroslav Hrouda, v. r.
primátor
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