Statutární město Děčín

Z á p i s č. 3/2021
z on-line zasedání Školské komise konané dne 19.04.2021, od 15:00 hodin
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
Mgr. Miloslava Sobotková
Organizační pracovník: Valerie Martinčeková
Předsedkyně komise Mgr. Bc. Alena Tomášková v úvodu omluvila neúčast
Mgr. Bc. Poschové. Dále shledala, že je Školská komise (dále jen ŠK) usnášeníschopná
a zahájila on-line jednání.
Program jednání:
1. Oprava textu v zápisu z minulého jednání ŠK
2. Průběh zápisů na ZŠ a MŠ
3. Informace náměstka pro školství
4. Náměty členů školské komise
5. Závěr
1. Oprava textu v zápisu z minulého jednání ŠK
V zápise z jednání ŠK dne 22.03.2021 bylo v bodu 3. Různé uvedeno:
„Mgr. Průša by spíše směroval řešení situace na komunikaci zřizovatele se školou, případně
by šlo situaci řešit sloučením škol.“
Správně text zní:
„Mgr. Průša by spíše směroval řešení situace na komunikaci zřizovatele se školou, ale
situaci neřešit sloučením škol.“
2. Průběh zápisů na ZŠ a MŠ
V základních školách v Děčíně probíhají od 01.04.2021 do 30.04.2021 zápisy do 1. tříd
základních škol on-line. Dosud nebyly zaznamenány žádné negativní zkušenosti ze strany
zákonných zástupců ani od ředitelů škol. Průběh zápisů je bezproblémový.
Připravují se zápisy on-line do MŠ (termín 03.05.2021 – 14.05.2021), dosud však nejsou
připraveny potřebné formuláře. Tato otázka se bude řešit s dodavateli programu tak, aby
bylo vše připraveno do zahájení zápisů k předškolnímu vzdělávání dne 03.05.2021. Bude
konzultováno, zda bude možné vkládat i vlastní formuláře, např. Evidenční list, apod.
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Ve školách probíhá od dnešního dne testování předškoláků MŠ a žáků 1. stupně ZŠ
v rotační výuce. Nebyly hlášeny negativní reakce.
Ze zaslaných informací od škol na OŠK dne 19.04.2021 nebyl zjištěn žádný pozitivní záchyt.
3. Informace náměstka pro školství
Mgr. Pošta informoval:
 v Děčíně probíhá úspěšně očkování pedagogických pracovníků, všichni registrovaní
pedagogové budou dne 20.04.2021 oočkováni alespoň první dávkou vakcíny,
 zápisy do základních škol fungují, velkou část práce odvedl odbor školství a kultury,
který převedl do systému všechny spádové oblasti dle ulic města, registr obyvatel byl
spárován se spádovou vyhláškou,
 úspěšně se podařilo zrealizovat projekt doučování studenty Gymnázia Děčín pro žáky
základních škol,
Mgr. Holubcová doplnila, že se na doučování přihlásily 4 základní školy a dne
20.04.2021 bude provedeno pospojování žáků se studenty,
 informace ke konání „vzdělávacích letních kempů“ – o dotaci může žádat na tuto
aktivitu DDM, ale nedosáhne na takovou finanční výši jako spolek při základní škole.
Uzávěrka žádostí je určena na konec dubna 2021. Záměrem je zapojit do projektu
1 spolek při ZŠ s využitím pro více škol. Na tomto záměru se pracuje.
4. Náměty členů školské komise
Mgr. Průša vznesl dotaz na Mgr. Poštu ohledně otevření školních hřišť pro veřejnost
na základě vzrůstajícího tlaku sportující veřejnosti. Mgr. Pošta se touto problematikou již
zabývá, ale dosud nejsou dostupné žádné relevantní informace. Přednese tuto problematiku
na jednání krizového štábu města i na krajském krizovém štábu.
Mgr. Bc. Tomášková informovala o své účasti na seminářích k požadovaným výkazům,
výstupy následně předá k dispozici ředitelům škol k možnému využití.
5. Závěr
Určení termínu příštího zasedání:
Další zasedání Školské komise se uskuteční on-line dne 14.06.2021 od 15:00 hod.
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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