Statutární město Děčín

Z á p i s č. 2/2021
z on-line zasedání Školské komise konané dne 22.03.2021, od 15:00 hodin
Přítomni:
Mgr. Bc. Alena Tomášková, Bc. Helena Králíčková, Mgr. Kamila Kratochvílová, Bc. Světluše
Hochwalderová, Mgr. Vít Průša, Mgr. Bc. Ivana Poschová, Mgr. Lenka Holubcová
Hosté:
Mgr. Martin Pošta
Mgr. Miloslava Sobotková
Organizační pracovník: Valerie Martinčeková
Předsedkyně komise Mgr. Bc. Alena Tomášková shledala, že je Školská komise (dále jen
ŠK) usnášeníschopná a zahájila on-line jednání.
Program jednání:
1. Informace k projednaným bodům z minulého zasedání komise
2. Náměty členů komise
3. Různé
4. Závěr
1. Informace k projednaným bodům z minulého zasedání komise
 Zápisy do škol on-line
Mgr. Bc. Tomášková v návaznosti na zápisy on-line navrhla, že by bylo dobré při plánování
změn školských obvodů projednat zamýšlené změny ve školské komisi, která by mohla dát
radě města své vyjádření.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přítomní tento návrh schválili.
 Skryté záškoláctví
Mgr. Bc. Tomášková: O problému skrytého záškoláctví, který se týká některých škol, se
hovoří i v jiných městech. V případě, že škola informuje o podezření na skryté záškoláctví
OSPOD, již nedostává zpětnou vazbu. Tento problém by bylo vhodné řešit individuálně.
 Spolupráce středních a základních škol
Mgr. Bc. Tomášková požádala Mgr. Holubcovou o sdělení, v jaké fázi se spolupráce
nachází.
Mgr. Holubcová sdělila, že byl navázán kontakt s Mgr. Průšou ohledně projektu
KROKOVÁNÍ – cesta Československem 1938. Dále byla oslovena Mgr. Poštou s informací,
že ZŠ mají zájem o pomoc při doučování žáků studenty Gymnázia Děčín. V současné době
disponuje 27 studenty, kteří projevili zájem o zajištění doučování dětí ZŠ v odpoledních
hodinách (např. pomoc s úkoly).
Mgr. Bc. Tomášková navrhla, že by se nabídka doučování mohla rozšířit na ZŠ
prostřednictvím Mgr. Sobotkové (koordinátor inkluze na obci) přes školní poradenská
pracoviště v ZŠ, a to i pro děti se SVP.
1

Mgr. Průša sdělil, že je třeba vymyslet systém, aby tato činnost fungovala a byla přínosná.
Bylo by dobré využít studenty Gymnázia Děčín z bývalých ZŠ, kteří mají k dané ZŠ vztah.
Mgr. Pošta sdělil, že oslovil s žádostí o pomoc při doučování i UJEP, která ale má na tuto
činnost mnohem méně studentů, než Gymnázium DC. Studenty do ZŠ by bylo dobré rozdělit
rovnoměrně dle zastoupení doučovaných předmětů.
Mgr. Bc. Tomášková požádala Mgr. Holubcovou o seznam studentů do středy 24.03.2021.
Mgr. Pošta: v rámci GDPR je nutné předání dat konzultovat s Bc. Prouzovou.
 Předmětové olympiády
Bc. Hochwalderová: Informace o olympiádách předává na poradách ředitelů PO, garant
soutěže pak komunikuje přímo s učitelem daného předmětu. Spolupráce funguje
oboustranně.
Mgr. Holubcová sdělila, že spolupráce koordinátorů jednotlivých předmětů DDM
s gymnáziem funguje dobře.
2. Náměty členů komise
Mgr. Bc. Poschová zaslala všem členům komise dokument Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020 - 2024.
Mgr. Bc. Tomášková k obsahu dokumentu sdělila, že město Děčín by při tvorbě nového
vzdělávacího záměru mohlo vycházet z tohoto materiálu.
Mgr. Bc. Poschová zdůraznila, že při tvorbě dokumentu takového rozsahu, by mělo mít
město Děčín také zástupce – odborníka na jednáních na KÚÚK.
Mgr. Bc. Tomášková sdělila, že Školská komise nemůže nikoho delegovat, ale může
doporučit, aby se přípravy nového dokumentu pro další období zúčastnil i zástupce za město
Děčín. O tomto návrhu nechala hlasovat.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přítomní tento návrh schválili.
Mgr. Bc. Tomášková navrhla a doporučila pravidelnou účast Mgr. Sobotkové na poradách
ředitelů škol.
Mgr. Pošta nemá námitky proti účasti Mgr. Sobotkové na větších poradách.
Školská komise doporučila pravidelnou účast Mgr. Sobotkové, jako koordinátora inkluze
na obci, na poradách ředitelů škol.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přítomní tento návrh podpořili.
3. Různé
Mgr. Pošta sdělil další informace:
 probíhá úspěšné připojování dalších žáků do formy distanční výuky,
 ve spolupráci s Gymnáziem Děčín se řeší doučování,
 školy dostaly náměty od dalších PO, jakým způsobem by mohly vytvořit hodiny
na odborná témata (např. ZOO – přírodopis, Zámek – dějiny, apod.),
 spádová vyhláška pro ZŠ je v digitální podobě, v příštím roce se bude řešit vyhláška
pro MŠ,
 bude upřesněno sdělení pro rodiče k zápisům do ZŠ, které bude uveřejněno
ve Zpravodaji.
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Dále byl diskutován podnět předložený Mgr. Bc. Poschovou k vyjádření členům ŠK,
který se týkal sloučení škol, kterým se snížil počet dětí a kterým se nedaří počet dětí
zvýšit žádnou nabídkou.
Mgr. Bc. Tomášková k tomuto podnětu sdělila, že od 01.01.2020 platí nové
financování škol ze státního rozpočtu, tudíž vznikl prostor pro dělení tříd. Zároveň
i z důvodu zvyšujícího se počtu žáků se SVP, by tento krok nebyl pro vzdělávání
žáků efektivní.
Mgr. Průša by spíše směroval řešení situace na komunikaci zřizovatele se školou,
případně by šlo situaci řešit sloučením škol. Je nutné zjistit příčiny poklesu dětí. Bylo
by dobré využít dat ze sčítání lidu od ČSÚ, jako podklad.
Slabé stránky školy je kompetentní řešit ČŠI.



Mgr. Holubcová představila pro ZŠ a SŠ novou výzvu z oblasti biologie, kdy by do
aplikace děti mohly vkládat fotografie různých nálezů. Vznikla by tak mapa ústeckého
kraje s jeho přirozenou flórou a faunou. V případě zájmu Gymnázium Děčín zpracuje
nabídku pro ředitele ZŠ.
Mgr. Průša tuto výzvu uvítal. Nabídka bude představena ředitelům ZŠ prostřednictvím
Mgr. Pošty.



Dále byl diskutován problém očkování a testování pedagogických pracovníků.
Očkování probíhá postupně dle možností a počtu dodaných vakcín.

4. Závěr
Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán, poděkovala Mgr. Bc. Tomášková přítomným
za účast a ukončila jednání.
Další zasedání Školské komise se uskuteční on-line dne 19.04.2021 od 15:00 hod.

Zapsala:

Valerie Martinčeková, v. r.

Schválila:

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