Statutární město Děčín

Z á p i s č. 7/2021
ze zasedání Školské komise konané dne 15.11.2021, 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, Mgr. Kamila Kratochvílová, Bc. Světluše
Hochwalderová, Mgr. Vít Průša, Mgr. Lenka Holubcová
Omluveni: -Hosté:
Mgr. Martin Pošta, Mgr. David Bauštein
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.

Informace náměstka pro školství
Tvorba pravidel dotačního programu v rámci podpory vzdělávání
Různé
Závěr

1. Informace náměstka pro školství
Členové ŠK obdrželi informaci o odvolání členky Mgr. Bc. Ivany Poschové na základě vlastní
žádosti o ukončení členství ve Školské komisi ke dni 19.10.2021. ŠK tak může podat radě
města návrh na nominaci k doplnění komise.
Mgr. Pošta informoval:
 ve školách je k zajištění potřebné péče pro žáky v situaci, která souvisí s lockdownem
v uplynulém období, nedostatek psychologů,
 probíhají práce na přípravě oslav děčínského adventu.

2. Tvorba pravidel dotačního programu v rámci podpory vzdělávání
Tímto bodem se budou zabývat členové ŠK samostatně na příštím jednání.
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3. Různé
1) Vyhodnocení realizovaného dotazníkového šetření u příspěvkových organizací – MŠ,
ZŠ a DDM v Děčíně provedla Mgr. Bc. Alena Tomášková, která seznámila přítomné
s jeho výsledky:
a) zmapování situace využívání hřišť a tělocvičen
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že největší problémy s nedostatkem prostoru na výuku
povinné tělesné výchovy v tělocvičnách má ZŠ Děčín II, Kamenická, ZŠ Děčín I,
Komenského nám., ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. a v rámci zájmového vzdělávání DDM
Děčín. Tyto organizace vynakládají za pronájem tělocvičen u jiných sportovních subjektů
nemalé finanční prostředky ze svých provozních příspěvků.
Doporučení Školské komise:
Na základě vyhodnocení získaných podkladů od ředitelů základních škol a DDM, kdy byla
zjištěna zvýšená potřeba prostor v rámci plnění povinné TV, ŠK doporučuje vytipovat vhodný
objekt pro výuku TV, který by pokryl požadavky škol a školských zařízení v Děčíně. Ideální
se jeví objekt bývalé haly ve Vokolkově ulici, který však není v majetku města, ale svou
polohou splňuje předpoklady pro docházkovou vzdálenost žáků okolních škol (využívaly by
i SŠ) a mohl by fungovat jako centrální tělocvična při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace.
b) autobusová doprava
Byl diskutován výsledek dotazování na potřebu a výdaje vynaložené za autobusovou
dopravu na zajištění školních výletů, lyžařských výcviků, exkurzí, ozdravných pobytů,
dopravy na plavání, na soutěže, turnaje, táborovou činnost a mezinárodních výjezdů.
Dotazník zašle V. Martinčeková Mgr. Holubcové pro zjištění potřeb SŠ, termín: ihned.
Z uvedené diskuse vyplynulo, že náklady na dopravu v rámci organizovaných činností školou
a školským zařízením zajištěné postupem při zadávání veřejných zakázek jsou ve výsledku
pro žáky a zákonné zástupce značně dražší, neboť vítězný dodavatel běžně zajišťuje službu
subdodavatelem. Tak se cena za dopravu prodraží a je méně výhodná, než kdyby zadavatel
objednal službu tzv. „napřímo“. Na tomto základě členové Školské komise vydali radě města
následující doporučení.
Doporučení Školské komise:
Na základě předložených informací získaných od ředitelů příspěvkových organizací
základních škol, mateřských škol a DDM v Děčíně Školská komise doporučuje radě města
udělit generální výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek zadaných PO podle
směrnice č. PO/102 k pořizování služeb, materiálu a majetku města na autobusovou
dopravu (školní výlety, výjezdy, ozdravné pobyty a táborová činnost, exkurze, mezinárodní
výjezdy, doprava na soutěže a turnaje, lyžařské výcviky, doprava na plavání, bruslení,
apod.).
2) Mgr. Lenka Holubcová přednesla návrh na realizaci neformálního setkání žáků 9. tříd ZŠ
se studenty 1. ročníku Gymnázia Děčín,
 jednalo by se o dobrovolnou aktivitu konanou v odpoledních hodinách, která by mohla
nerozhodnutým žákům pomoci s výběrem školy ještě před podáním přihlášek,
 bude zjištěn zájem i jiných SŠ o zapojení do aktivity,
 dále byly diskutovány návrhy možného průběhu setkání.
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3) Mgr. David Bauštein informoval přítomné:
 vzhledem k tomu, že doporučený koordinovaný přístup není všemi školami
dostatečně využíván, zpracoval jednotné formuláře pro postup škol při řešení
záškoláctví; navrhovaný postup i obsah formulářů byl konzultován s pracovníky
OSPOD a pracovníky oddělení přestupků a bude dále předložen ředitelům škol
k připomínkování,
 téma neomluvené absence a skrytého záškoláctví bude diskutováno na společném
setkání s řediteli škol dne 02.12.2021.

4. Závěr
Určení termínu příštího zasedání:
Další zasedání Školské komise se uskuteční dne 13.12.2021 od 15:00 hod., místo konání:
malá zasedací místnost B1 – přízemí Magistrát města Děčín, 28. října 2, Děčín I.
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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