Statutární město Děčín

Z á p i s č. 4/2021
ze zasedání Školské komise konané dne 14.06.2021, od 15:00 hodin
MM Děčín I, 28. října 1155/2, velká zasedací místnost
Přítomni:
Mgr. Bc. Alena Tomášková, Bc. Helena Králíčková, Mgr. Kamila Kratochvílová, Bc. Světluše
Hochwalderová, Mgr. Vít Průša, Mgr. Lenka Holubcová, Mgr. Bc. Ivana Poschová
Hosté:
Mgr. Martin Pošta
Mgr. Miloslava Sobotková
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.
6.
7.
8.

Informace náměstka pro školství
Projekty
Zhodnocení průběhu zápisů dětí do ZŠ a MŠ
Vytvoření dotačního programu
Zmapování potřeb ZŠ v rámci tělesné výchovy
Návrat k prezenční výuce
Informace členů komise
Závěr

1. Informace náměstka pro školství
Mgr. Pošta:
 ZŠ a MŠ Máchovo nám. se podařilo úspěšně získat dotaci na konání „vzdělávacích
letních kempů“, do projektu se povedlo zapojit 9 děčínských ZŠ, 1 ZŠ pořádá LK
sama bez využití dotace a 1 ZŠ se nezapojila. Aktivita škol proběhne 1 týden
před přípravným týdnem a zúčastní se jí cca 350 žáků základních škol.
2. Projekty
Mgr. Bc. Tomášková:
 v současné době běží již 3. projekt „Škola pro všechny II“, který je zaměřen
na inkluzivní vzdělávání. Zapojeno je 10 ZŠ a 4 MŠ v Děčíně. V tomto projektu
vznikla nově pozice koordinátora inkluze v obci, kterou vykonává Mgr. Miloslava
Sobotková. Vzhledem k tomu, že Mgr. Sobotková oznámila, že ke 30.06.2021
pracovní poměr končí, byli přítomní požádáni o pomoc při hledání nového
koordinátora.
Požadavky: VŠ, 3 roky praxe. Možno i na DPČ, projekt končí 31.08.2022.
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3. Zhodnocení průběhu zápisů na ZŠ a MŠ
V základních školách v Děčíně proběhly zápisy do 1. tříd ZŠ a MŠ on-line. Nebyly
zaznamenány žádné negativní zkušenosti ze strany zákonných zástupců ani od ředitelů škol.
Průběh zápisů byl bezproblémový. Pouze ředitelé škol byli OŠK požádáni o včasné
doplňování údajů do programu, aby byly k dispozici aktuální údaje.
Mgr. Holubcová:
 proběhly přijímací zkoušky do primy osmiletého Gymnázia Děčín, ze ZŠ bylo přihlášeno
65 žáků; nejvíce přijatých žáků bylo ze ZŠ Komenského, ZŠ Dr. M. Tyrše a ZŠ Na Stráni.
V rámci budoucích přijímacích zkoušek by bylo vhodné vytipovat 3-4 nejlepší žáky
z každé ZŠ, kterým by bylo podání přihlášky na osmileté gymnázium v Děčíně školou
doporučeno. Tím by se předešlo odlivu většího množství žáků druhého stupně a ZŠ by
mohly přijetí svých žáků vnímat jako prestižní záležitost školy.
4. Vytvoření dotačního programu
Mgr. Pošta představil členům komise záměr na vytvoření „pravidel dotačního programu“
pro nadané a talentované žáky v rámci podpory ve vzdělávání a studiu na prestižních
školách.
Členové komise si připraví své návrhy
T: do 30.08.2021
5. Zmapování potřeb ZŠ v rámci tělesné výchovy
Mgr. Bc. Tomášková:
 dle sdělení některých ředitelů základních škol je problém s prostorem pro výuku
tělesné výchovy v tělocvičnách. Kapacity jsou mnohdy málo postačující, proto si ZŠ
(i DDM pro svou činnost) pronajímají tělocvičny i u jiných subjektů. Je proto vhodné
zmapovat v rámci povinné výuky TV situaci v Děčíně s možností doporučení výstavby
tělocvičen ZŠ.
Ředitelům ZŠ bude zaslán dotazník k vyhodnocení jejich potřeb
T: do 30.08.2021
6. Návrat k prezenční výuce
Mgr. Holubcová:
 zrealizovaný projekt doučování, kdy studenti Gymnázia Děčín pomáhali žákům ZŠ
s probíranou látkou, zaznamenal velmi dobrou odezvu nejen od žáků ZŠ, ale také
od rodičů doučovaných dětí. Doučování pokračuje i nadále; dne 21.06.2021
proběhne schůzka se zapojenými studenty, kdy ředitelka školy bude mít zpětnou
vazbu i od doučujících studentů.
7. Informace členů komise
Bc. Hochwalderová:
 DDM pořádá celkem 25 letních táborů – 11 příměstských a 14 pobytových. Dosud
nejsou známy přesné instrukce ohledně testování dětí a dalších opatření vztahujících
se k pobytovým táborům. Nyní jsou již tábory zaplněny z 89%,
 do „letních kempů“ se DDM nezapojilo z důvodu nevýhodných podmínek,
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na září 2021 se již nyní připravují některé akce: Tyršova stezka, Duhový běh, Tyršův
Děčín.

Mgr. Bc. Poschová:
 sdělila přítomným, že Speciální mateřská škola Vilík získala akreditaci k provádění
vzdělávacích programů zejména v oblasti speciálního školství: např.: Poruchy
chování u dětí předškolního a školního věku, Výchova a vzdělávání žáků s mentální
retardací a žáků s autismem. Jedná se o osmihodinové kurzy s využitím
pro pedagogy MŠ a ZŠ i pro asistenty pedagoga. Účastníci kurzu si osvojí teoretické
vědomosti i praktické metody, které mohou využít v praxi.

8. Závěr
Určení termínu příštího zasedání:
Další zasedání Školské komise se uskuteční dne 30.08.2021 od 15:00 hod. Místo konání
bude upřesněno v pozvánce.
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
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