Statutární město Děčín

Z á p i s č. 1/2021
z on-line zasedání Školské komise konané dne 22.02.2021, od 13:00 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: Hana Kalfářová
Předsedkyně komise Mgr. Bc. Alena Tomášková shledala, že je Školská komise (dále jen
ŠK) usnášeníschopná a zahájila zasedání. V úvodu přivítala přítomné a představila nové
členy ŠK Mgr. Bc. Ivanu Poschovou a Mgr. Lenku Holubcovou.
Bylo projednáno:
1) Zápisy do ZŠ a MŠ on-line
Mgr. Pošta informoval komisi, že zápisy do mateřských škol (MŠ) a základních škol (ZŠ)
v tomto roce budou probíhat elektronicky. Město Děčín pořídilo zřizovatelský modul. Program
komunikuje s programy Škola-on line a Bakalář, kterými jsou vybaveny děčínské školy.
Dále Mgr. Pošta komisi sdělil, že město v současné době pracuje na zakreslení spádových
obvodů škol do mapy v digitální podobě.
2) Skryté záškoláctví
Mgr. Kratochvílová sdělila komisi, že ve školách bývá problémem tzv. skryté záškoláctví.
Jedná se o velmi častou nepřítomnost žáků ve škole omluvenou rodiči. OSPOD časté
omluvy žáků od rodičů neřeší a oddělení přestupků Magistrátu města Děčín postihuje pouze
rodiče prokázaného záškoláctví. Školy by potřebovaly informaci, jak v případě podezření
skrytého záškoláctví mají postupovat.
P. Kalfářová informovala komisi, že v minulosti již proběhlo jednání ke skrytému záškoláctví,
za účasti tehdejšího vedení města, zástupců ředitelů škol, zástupců dětských lékařů,
OSPOD, zástupců odborů školství a kultury, sociálních věcí a zdravotnictví a oddělení
vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend a zástupce městské policie. Z jednání
vyplynulo, že školy se mají v případě odhalení skrytého záškoláctví obracet na oddělení
vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend.
Mgr. Bc. Tomášková uvedla, že by bylo dobré v současné době vyvolat nové jednání
k tomuto problému.
3) Spolupráce středních a základních škol
Mgr. Holubcová nabídla možnost připravovat setkávání mezi studenty středních škol (SŠ) a
žáky ZŠ, na kterém by probíhalo předávání zajímavých zkušeností a workshopy. První
setkání by bylo s řediteli SŠ a poté s řediteli ZŠ.
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Dále sdělila komisi, že v současné době Gymnázium Děčín vyhlásilo interaktivní soutěž
KROKOVÁNÍ – cesta Československem 1938. Tato soutěž je výzvou také pro žáky ZŠ. Mgr.
Holubcová požádala Mgr. Průšu, aby informoval ostatní ředitele ZŠ o této soutěži.
4) Předmětové olympiády
Bc. Hochwalderová informovala komisi o setkání na KÚÚK k předmětovým i sportovním
olympiádám vyhlašovaných MŠMT. V tomto roce jsou změny oproti předchozím rokům ve
financování soutěží. Předmětové olympiády bude DDM pořádat na základě objednávky DDM
UL. Soutěže budou v tomto roce probíhat výhradně on-line nebo distančně a to do měsíce
června. Bude navýšena oblast odměňování porotců na jednotlivých soutěžích. Od září bude
sportovní olympiády uskutečňovat Asociace sportu.
Dále komisi informovala, že DDM Děčín pořádá různé soutěže včetně krokování, a také
různé sportovní výzvy, stezky s příšerkami, výzvy na vaření, výtvarnou oblast. Dávají k
dispozici keramickou hlínu za poplatek na tvorbu výrobku dle on-line videí a výpal je v DDM.
Probíhají i on-line kroužky a cvičení v rámci možností.
5) Speciální vzdělávání v MŠ
Mgr. Bc. Poschová se dotázala Bc. Králíčkové jak MŠ nyní řeší speciální vzdělávání. Bc.
Králíčková uvedla, že MŠ speciální vzdělávání dětem poskytují celoročně stále stejným
způsobem. Děti musí být nejdříve vyšetřené v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve
speciálně pedagogickém centru, po obdržení zprávy ze šetření MŠ vykáže podpůrná
opatření a obdrží na ně finanční prostředky od státu. Z těchto finančních prostředků MŠ
financují asistenty pedagoga a speciální pomůcky.
Mgr. Bc. Poschová požádala Bc. Králíčkovou o spojení s ostatními MŠ a o vzájemné
předávání zkušeností.
Mgr. Bc. Tomášková seznámila komisi s probíhajícím projektem „Škola pro všechny II“, díky
kterému mohou mateřské školy též požádat o konzultaci či pomoc speciální pedagogy
zapojené do tohoto projektu.
Dále se Mgr. Bc. Poschová na komisi obrátila s dotazem, zda komise spolupracovala na
Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020 2024. Mgr. Bc. Tomášková sdělila, že komise na tomto materiálu nespolupracovala. Mgr. Bc.
Poschová navrhla komisi, aby v příštím období tvorby Dlouhodobého záměru vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy v ÚK byl k projednávání vyslán zástupce města Děčína.
6) Školní hřiště
Mgr. Bc. Poschová vznesla dotaz na zástupce ZŠ, zda jsou v současné době školní hřiště
otevřena veřejnosti a jak jsou zabezpečena. Mgr. Průša odpověděl, že školní hřiště jsou za
normálních okolností otevřena veřejnosti a jejich provoz zabezpečují školy. V současné době
školní hřiště otevřena veřejnosti nejsou z důvodu vládních nařízení.
7) Závěr
Mgr. Bc. Tomášková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Termín dalšího zasedání Školské komise byl stanoven na 22.03.2021 od 15:00 hod. on-line.
Zapsala:

Hana Kalfářová, v. r.

Schválila:

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