Statutární město Děčín

Z á p i s č. 6/2021
ze zasedání Školské komise konané dne 04.10.2021, od 15:00 hodin
v budově A1 Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, v zasedací místnosti v přízemí.

Přítomni:
Mgr. Bc. Alena Tomášková, Bc. Helena Králíčková, Bc. Světluše Hochwalderová, Mgr. Vít
Průša
Omluveni: Mgr. Martin Pošta, Mgr. Lenka Holubcová, Mgr. Bc. Ivana Poschová, Mgr. Kamila
Kratochvílová
Hosté: Mgr. David Bauštein
Organizační pracovník: Jaroslava Srbová
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
Příprava dotazníkového šetření pro ředitele škol
Různé
Závěr

1. Informace náměstka pro školství – Mgr. M. Pošta se z jednání omluvil
2. Tvorba pravidel dotačního programu v rámci podpory vzdělávání
K tomuto tématu diskuse neproběhla, jelikož nebyl přítomen Mgr. Pošta, nedošlo
k žádnému návrhu dokumentu.
3. Dotazníkové šetření pro ředitele škol
Mgr. A. Tomášková seznámila přítomné s připravenými dotazníky, které zašle školám.
Bc. H. Králíčková uvedla, že se MŠ také zúčastňují výjezdů a požádala o doplnění
do tabulek. Výsledky dotazníkového šetření chce školská komise využít k návrhu
do rady města na výjimku pro výběrové řízení na autobusy nebo na zřízení centrálního
dopravce pro školy a školská zařízení. Termín pro zaslání dotazníků zpět je
15.10.2021.
4. Různé
Mgr. A. Tomášková představila nového KIO Mgr. Davida Baušteina, který se krátce se
představil a sdělil, že sídlí v budově A1 na odboru rozvoje.
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5. Závěr
Určení termínu příštího zasedání:
Další zasedání Školské komise se uskuteční dne 08.11.2021 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:

Jaroslava Srbová, v. r.

Schválila:

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