Statutární město Děčín

Z á p i s č. 5/2021
ze zasedání Školské komise konané dne 30.08.2021, od 15:00 hodin
v budově B1 Magistrátu města Děčín, ul. 28. října 1155/2, v malé zasedací místnosti.

Přítomni:
Mgr. Bc. Alena Tomášková, Bc. Helena Králíčková, Mgr. Kamila Kratochvílová, Bc. Světluše
Hochwalderová, Mgr. Vít Průša, Mgr. Lenka Holubcová
Omluveni: Mgr. Bc. Ivana Poschová
Hosté:
Mgr. Martin Pošta
Organizační pracovník: Valerie Martinčeková
Předsedkyně komise Mgr. Bc. Alena Tomášková v úvodu jednání přivítala přítomné členy
a hosty, dále shledala, že je Školská komise (dále jen ŠK) usnášeníschopná a zahájila
jednání.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace náměstka pro školství
Tvorba pravidel dotačního programu v rámci podpory vzdělávání
Mapování potřeb ZŠ pro výuku TV – dotazník pro ředitele
Různé
Závěr

1. Informace náměstka pro školství
Mgr. Pošta přítomné informoval o konání cca 25 vzdělávacích kempů v ZŠ v Děčíně, které
se konaly posledních 14 dní v měsíci srpnu 2021. Jedná se o největší počet kempů
v Ústeckém kraji. Tento projekt byl zastřešen jednou školou a zúčastnilo se ho cca 350 žáků
a přes 70 učitelů a vychovatelů. Tato aktivita nekřížila činnost příměstských táborů
pořádaných DDM Děčín. Potvrdilo se, že školy spolu spolupracují na výbornou. Jednalo se
o stěžejní projekt, který byl vyhodnocen jako velmi úspěšný.
2. Tvorba pravidel dotačního programu v rámci podpory vzdělávání
Mgr. Bc. Tomášková: V loňském školním roce se podařilo propojit všechny školy v Děčíně
programem Zápisy ON-LINE.
V současné době má školská komise za úkol vytvořit stipendijní program a pravidla
dotačního programu v rámci podpory vzdělávání. Za tím účelem byli na minulém jednání
přítomní členové osloveni s žádostí, aby připravili návrhy aktivit, které by mohly být
zapracovány do dotačního programu.
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Mgr. Holubcová předložila k využití dotační programy Olomouckého kraje a Kraje Vysočina
se zaměřením na studium na zahraničních školách a talentovanou mládež.
Mgr. Bc. Tomášková předložila dotační programy a pravidla pro poskytování dotací, která
zpracovala města: Jeseník, Česká Lípa (vzdělávání mládeže i dospělých), Příbram
a Pardubice. Zvláště město Pardubice má tuto oblast podrobně a zajímavě zpracovanou.
K tomuto tématu proběhla diskuse.
Mgr. Pošta poznamenal, že by bylo dobré zařadit do programu i okruh odborné oblasti
(technika, přírodověda) s tím, že Okresní hospodářská komora Děčín by podporovala
technické směry.
Členům školské komise budou zaslány získané materiály prostřednictvím e-mailu
k prostudování, zajistí: V. Martinčeková
termín: 07.09.2021
Na příštím jednání bude po prostudování podkladů sestaven návrh na obsah dokumentu.
3. Mapování potřeb ZŠ pro výuku TV – dotazník pro ředitele
Dle úkolu z minulého jednání Mgr. Bc. Tomášková vypracovala návrh obsahu dotazníku
pro zmapování potřeb tělocvičen, který bude zaslán ředitelům ZŠ. Přítomní obdrželi tento
návrh k vyjádření a k doplnění údajů. Na příštím jednání bude dotazník dopracován
a připraven k rozeslání.
4. Různé
Bc. Hochwalderová: DDM uspořádalo 12 pobytových táborů pro 492 děti z Děčína a 14
příměstských táborů pro cca 360 dětí. Na táborech proběhly kontroly z KHS, bez závad.
Mgr. Holubcová: doučování bylo vyhodnoceno jako pozitivní skutečnost a bude pokračovat
dále v rámci školy.
Mgr. Průša otevřel problém s konáním lyžařských výcviků a se soutěžením objektů
a autobusové dopravy na akce škol, podal námět, zda by město mohlo soutěžit autobusy
pro všechny školy.
Bc. Hochwalderová: problémy se zajištěním autobusů jsou značné, cena za dopravu se
značně navyšuje tím, že vítězný dopravce si autobus zajišťuje od jiného dopravce.
Mgr. Pošta: ohledně využívání autobusů na akce škol a DDM by bylo dobré připravit
pro ředitele dotazník pro zjištění kompletních informací, jako např.: celková cena za dopravu
za rok, jaké akce a jejich počet, doprava po Děčíně mimo Děčín, počet přepravených dětí,
apod.
Mgr. Bc. Tomášková:
náměty do dotazníku zašlou členové komise e-mailem p. Martinčekové ke zpracování
do T: 17.09.2021
Návrh znění dotazníku bude projednán na příštím jednání.
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Bc. Králíčková informovala o bezproblémovém přechodu dětí do ZŠ, rodiče zkoušeli získat
odklad PŠD pro své děti, ale ve spolupráci s PPP a SPC byly odklady doporučovány pouze
v odůvodněných případech.
Mgr. Bc. Tomášková požádala přítomné o předložení dalších témat, kterými by se ŠK mohla
dále zabývat.
5. Závěr
Určení termínu příštího zasedání:
Další zasedání Školské komise se uskuteční dne 04.10.2021 od 15:00 hod., místo konání:
zasedací místnost A1 – přízemí Magistrát města Děčín, Mírové nám. 5, Děčín IV.
Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán, poděkovala Mgr. Bc. Tomášková přítomným
za účast a ukončila jednání.

Zapsala:

Valerie Martinčeková, v.r.

Schválila:

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

3

