Statutární město Děčín

Z á p i s č. 6/2022
ze zasedání Školské komise konané dne 20.06.2022, od 15:00 hodin
v budově B1 Magistrátu města Děčín, ul. 28. října 1155/2, v malé zasedací místnosti.
__________________________________________________________________________
Přítomni:
Mgr. Bc. Alena Tomášková, Mgr. Lenka Holubcová, Bc. Helena Králíčková, Mgr. Vít Průša,
Bc. Světluše Hochwalderová, Mgr. Kamila Kratochvílová
Hosté:
Mgr. Martin Pošta
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:
Odměňování ředitelů z projektů (Šablony)
Vyhodnocení akce Ocenění žáků
Různé
Závěr

1.
2.
3.
4.

1. Odměňování ředitelů z projektů (Šablony)
Mgr. Lenka Holubcová předala v úvodu jednání DPP na projekt ERASMUS Mgr. Průšovi jako
vzor pro vypracování DPP na projekt ŠABLONY.
Mgr. Průša dohodu zpracuje a předá na OŠK, který ji nechá posoudit advokátní kanceláří,
zda bude vyhovovat pro dané účely.
Úkol: Vypracovaný návrh dohody Mgr. Průša předá na OŠK, který ji nechá posoudit
advokátní kanceláří.
2. Vyhodnocení akce Ocenění žáků
Mgr. Martin Pošta informoval přítomné o průběhu akce Ocenění žáků, které proběhlo
dne 15.06.2022 na děčínském zámku. Poděkoval OŠK za její přípravu a hladký průběh celé
akce. Ze strany veřejnosti byla zaznamenána dobrá odezva.
Do budoucna by rád rozšířil kategorii B – talenty a nadané i pro žáky středních škol.
3. Různé


Bc. Hochwalderová podala informaci o zapojení DDM do projektu „Adaptační
skupiny“. V rámci letní činnosti DDM je připraveno 13 příměstských táborů a 14
pobytových táborů,
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Mgr. Pošta připomněl, že dotační část ke stipendijnímu programu by bylo dobré
zpracovat tak, aby byl předložen materiál do jednání rady města dne 20.09.2022,

dále byly podány následující informace:
 provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu je zajištěn po dohodě se zřizovatelem,
 provoz ŠD zajišťuje v červenci ŠD při Základní škole a Mateřské škole Děčín IV,
Máchovo nám., příspěvková organizace a v měsíci srpnu ŠD při Základní škole
a Mateřské škole Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace,
 školní stravování zajišťuje po dobu celých prázdnin Školní jídelna Děčín IV,
Jungmannova 3, příspěvková organizace.

4. Závěr
Určení termínu příštího zasedání:
Příští zasedání Školské komise se uskuteční dne 05.09.2022 od 15:00 hod., místo konání:
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace.
Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán, Mgr. Bc. Tomášková přítomným poděkovala
za jejich účast a v 15:45 hod. ukončila jednání.
Zapsala: Valerie Martinčeková, v. r.
Schválila: Mgr. Bc. Alena Tomášková, v. r.
předsedkyně Školské komise
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