Statutární město Děčín

Z á p i s č. 5/2022
ze zasedání Školské komise konané dne 30.05.2022, od 15:00 hodin
v budově A1 Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, v zasedací místnosti v přízemí.
__________________________________________________________________________
Přítomni:
Mgr. Bc. Alena Tomášková, Mgr. Lenka Holubcová, Bc. Helena Králíčková, Mgr. Vít Průša,
Bc. Světluše Hochwalderová
Omluveni: Mgr. Kamila Kratochvílová
Hosté:
Mgr. Martin Pošta, Mgr. Bc. Iva Bajerová
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.

Projednání úprav dokumentu Ocenění žáků
Odměňování ředitelů z projektů (Šablony)
Projednání nominací žáků
Závěr

1. Projednání úprav dokumentu Ocenění žáků
Mgr. Martin Pošta informoval přítomné o rozdělení materiálu „Dotační program“ na dva
dokumenty. První část Ocenění žáků zpracoval OŠK na základě podkladů Školské komise
a podle něho již proběhla nominace žáků děčínskými školami. Druhá část bude dopracována
do 31.08.2022.
Mgr. Bc. Iva Bajerová podotkla, že je nutné ohledně financování celé akce stanovit přesná
pravidla. Zároveň požádala v rámci vytvoření pracovní skupiny pro tvorbu dotační části
ke stipendijnímu programu o zástupce ŠK. Za Školskou komisi bude v pracovní skupině
pracovat Mgr. Lenka Holubcová.
2. Odměňování ředitelů z projektů (Šablony)
Mgr. Bc. Tomášková k uvedenému bodu sdělila, že na základě výkladu MŠMT z roku 2016
a rozsudku Nejvyššího soudu z roku 2017, může fyzická osoba (ředitel školy) v pozici
statutárního orgánu uzavřít sám se sebou pracovněprávní vztah, např. formou DPP.
Vzhledem k tomu, že se ředitelé zapojují do projektů v menší míře než v minulosti, jedná se
o motivační krok pro ředitele škol, aby měli podklad, jak postupovat, aby mohli být odměněni
za práci v projektu. Odměna by byla čerpána z projektu, nikoli z prostředků zřizovatele
a státu.
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Mgr. Bc. Iva Bajerová sdělila, že ředitel školy může mít mimo svůj pracovní poměr uzavřenou
dohodu o provedení práce, ale je nutné posoudit, zda jde o odlišnou činnost od výkonu práce
ředitele školy.
Vzhledem k tomu, že diskuse probíhala pouze v obecné rovině, Mgr. Bc. Iva Bajerová
navrhla, aby byl posouzen konkrétní návrh dohody.
Mgr. Lenka Holubcová nabídla zaslání DPP jako vzorového dokumentu Mgr. Průšovi
pro zpracování dohody na projektovou práci ředitele.
Mgr. Průša dohodu zpracuje a předá na OŠK, který ji nechá posoudit advokátní kanceláří.
Členové komise se shodli, že výkon činností v rámci projektu Šablony se týká činností, které
nejsou shodné s výkonem činností ředitele školy, neboť je vykonávat nemusí a nevyplývají
z povinností ředitele. Jde o zajištění administrace a řízení projektu, tudíž se jedná o práce
nad rámec výkonu činnosti ředitele.
Dále bylo diskutováno odměňování ředitelů, kteří se zapojují do projektů, jiným způsobem,
a to stanovením % z celkové částky, kterou ředitel získal pro školu. V tomto případě by
odměna plynula z prostředků zřizovatele; nebo by odměna byla projednána v rámci
hodnocení činnosti ředitelů z prostředků přidělovaných školám v rámci rozpočtu stanoveným
KÚ.
Závěr: Vypracovaný návrh dohody Mgr. Průša předá na OŠK, který ji nechá posoudit
advokátní kanceláří.
3. Projednání nominací žáků
OŠK připravil pro členy komise nominace žáků, které komise společně posoudila.
V kategorii A – Žák roku - nominovalo 11 základních škol v Děčíně celkem 22 žáků,
Gymnázium Děčín nominovalo 2 žáky, Speciální základní škola Děčín 1 žáka a škola Nativity
1 žáka.
Celkem bylo v kategorii A nominováno 26 žáků, kteří dosáhli vynikajících výsledků
ve vzdělávání nebo svým jednáním a chováním či jiným významným způsobem pomohli
svému okolí, nebo jiným mimořádným způsobem reprezentovali školu.
Školská komise doporučuje radě města tyto žáky na základě nominací ředitelů škol
ocenit formou dárkového poukazu ve výši 1 000 Kč pro jednotlivce, celkem tedy
26 tis. Kč.
V kategorii B – podpora nadaných žáků a ocenění talentů nominovala Základní umělecká
škola Děčín 3 jednotlivce, ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace
2 žákyně a ZŠ Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace 1 žáka. Tato
škola nominovala zároveň v této kategorii pětičlenné družstvo za umístění ve Filipově
olympiádě. Vzhledem k tomu, že původním záměrem oceňování v této kategorii bylo ocenit
žáky – jednotlivce, byla tato nominace z oceňování vyřazena.
Dále bude s ředitelkou školy ZŠ a MŠ Kosmonautů projednána na základě uvedených
odůvodnění změna nominací.
Školská komise doporučuje v kategorii B k ocenění nominace 4 žáků, kteří dosáhli
vynikajících výsledků v krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích, a to:
ZŠ Komenského n.:
Ondřej Malík
3. místo v krajském kole AJ
2 tis. Kč
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ZUŠ Děčín:
Jan Hošek
Adéla Mužíková
Valentin Bukh
Celkem

postup do celostátní přehlídky dětských recitátorů 2 tis. Kč
3. místo v mezinárodní soutěži
4 tis. Kč
2. místo v celostátním kole
4 tis. Kč
12 tis. Kč

Žáci obdrží ocenění formou dárkového poukazu v uvedené výši. Všechny dárkové poukazy
budou zakoupeny v Alza.cz v celkové hodnotě 38 tis. Kč.
Ocenění žáků proběhne dne 15.06.2022 od 13:00 hod. na děčínském zámku za účasti
vedení statutárního města.
4. Závěr
Určení termínu příštího zasedání:
Další zasedání Školské komise se uskuteční dne 20.06.2022 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 v 17:05 hod. ukončila jednání.
Zapsala: Valerie Martinčeková, v.r.
Schválila: Mgr. Bc. Alena Tomášková, v.r.
předsedkyně Školské komise
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