Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Zápis ze IV. jednání komise pro vzdělávání a školství
ze dne 24. září 2015

Přítomni:

Mgr. Hana Klementová (předsedkyně), Monika Durdisová, Mgr. Milada Hladíková,
Mgr. Alena Kořínková, Mgr. Eva Pěkná, Drahomíra Pištorová, Bc. Ivana Roubíčková,
Mgr. Dagmar Tesařová, PhDr. Jiří Konvalinka, Mgr. Alexander Petrišče (členové),
Martin Janeček (zapisovatel)

Omluveni:

-

Hosté:

Bc. Jan Hrovatitsch

Program:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Zahájení
Naplněnost 1. tříd
Informace o natalitě
Průřez akcemi přísp. organizací
Různé
Závěr

I. Zahájení
Předsedkyně komise přivítala ve 14:00 hod. členy na IV. jednání komise, které se konalo v Domě
dětí a Mládeže Štětí a konstatovala, že se komise sešla v plném počtu. Dále na zasedání přivítala
budoucího ředitele Základní umělecké školy Štětí, Bc. Jana Hrovatitsche, který vzešel vítězně
z výběrového řízení a do funkce nastoupí 1. 10. 2015. Dále uvedla, že by bylo vhodné, aby se
členem komise stal i zástupce štětského základního uměleckého školství.
Komise doporučuje Radě města jmenovat Bc. Jana Hrovatitsche členem komise pro
vzdělávání a školství.
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II. Naplněnost 1. tříd
ZŠ T. G. Masaryka – 25 dětí
ZŠ Štětí, Školní 559 – 59 dětí ve dvou třídách
ZŠ Štětí, Ostrovní 300 – 29 dětí
Speciální základní škola Štětí – 2 děti
Mateřská škola Štětí – všechna pracoviště MŠ jsou naplněna do plné kapacity. Některé děti se však
mohou z prvních tříd ZŠ vrátit do MŠ, pokud nebudou na ZŠ stačit (stejně jako mohou být ped.
psych. poradnou doporučeny k přestupu na SZŠ). Vzhledem k naplněnosti MŠ však bude obtížné
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zpětné přijetí (poslední ročník MŠ před nástupem do ZŠ není dosud pro děti povinný). Dále je
pravděpodobný již projevující se zájem o výchovu dětí mladších 2 let.

III. Informace o natalitě
Natalita za 1. polovinu roku v rozmezí let 2009 – 2015:
2015 – 41 narozených a zde do současné doby žijících dětí
2014 – 42
2013 – 42
2012 – 45
2011 – 49
2010 – 60
2009 – 54
Zvýšení počtu narozených dětí z přelomu desetiletí se prozatím neopakuje, ale alespoň se trend
poklesu v posledních letech zastavil.

IV. Průřez akcemi přísp. organizací
ZŠ T. G. Masaryka – realizace lyžařského výcviku, ozdravné pobyty.
ZŠ Štětí, Školní 559 – výstavba školního hřiště, realizace lyžařského výcviku a ozdrav. pobytů.
ZŠ Štětí, Ostrovní 300 – výstavba školního hřiště, realizace lyžař. výcviku a ozdrav. pobytu.
DDM Štětí – opravy chodníků v areálu, realizace 3 letních táborů, děti se průběžně přihlašují do
zájmových kroužků, problémem ale je, že řada rodičů nechce v zimním období po 17:00 hod.
pouštět děti ven kvůli bezpečnosti. Dále D. Pištorová informovala o stavu Mateřského centra Žabka.
Komise konstatovala vhodnost kolaudace Mateřského centra Žabka v co nejkratším termínu
s prověřením příčin prodlení.
ZUŠ Štětí – záměr výstavby výtvarného ateliéru, nově bude konstituován bicí obor, nová zvukově
izolovaná učebna, nově taneční obor, informace o záměru nabídky koncertů žáků ZUŠ základním
školám.
SŠ a VOŠOT – zaregistrován zvýšený zájem o učňovské obory (otevřen nový obor zámečník), na
střední škole je situace stabilizovaná – počet studentů se mírně zvyšuje, mírný pokles je u VOŠ (na
třídu připadá cca. 20 studentů). Škola se stala fakultní školou UJEP pro informatiku. Poděkování
městu Štětí za možnost účasti v grantu na kroužky robotiky a elektrotechniky. Postaveno nové
sportovní hřiště a v plánu je rekonstrukce školní budovy v Kostelní ulici. Konstituování nové
knihovny v Pivovarské ulici – zakoupí se na 600 knih především z oblasti techniky, grafického
designu, architektury nebo programování. Také bude pořízena beletrie k plnění povinné četby
studentů. V současnosti škola provozuje 3 ateliéry (na základě zájmů studentů se zavedla i malba
a kresba).
Knihovna – příprava různorodých aktivit se zaměřením na prvňáčky, pro dospělé např. tvorba
rodokmenů, přednáška o Kokořínsku, pro seniory nabídka terapií, soutěže. Pro mateřské školy hrají
maňáskové divadlo, vzájemná interakce se SZŠ, která pro děti též hraje. 2x ročně probíhají
výtvarné výstavy ZUŠ.
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V. Různé
1. Zástupci základních škol poděkovali zřizovateli za poskytnutí příspěvku na pomůcky pro
prvňáčky.
2. D. Pištorová informovala, že VZP poskytuje svým pojištěncům příspěvek ve výši 500,- Kč na
sportovní kroužky.
3. MUDr. Hlavatý nabízí DDM zdarma solnou jeskyni (pouze za náklady jejího přestěhování).
DDM hledá sponzora na výstavbu prostor, kde by mohla být solná jeskyně umístněna (např.
formou vzorové dřevostavby).
4. Informace o možném oslovení škol Šachovým svazem ČR ohledně akce Šachy do škol –
podpora šachovým svazem např. pomocí učebnic pro děti. Do štětského šachového kroužku
letos přibylo 15 dětí. Dále byly městem kroužku nabídnuty klubové prostory nad tržnicí, ale
museli by si je na vlastní náklady upravit a vybavit, na což nemá dětský šachový kroužek
prostředky. Dále M. Durdisová informoval o účasti v šachovém mistrovství Čech a v Mistrovství
ČR v rapid šachu.
5. I. Roubíčková zmínila naplněnost základních škol, kdy je dlouhodobě méně dětí v kapacitně
největší škole. Toto uvedla v kontrastu s potřebností rekonstrukce školní družiny v ZŠ Štětí,
Školní 559.
6. A. Petrišče zmínil skutečnou potřebnost rekonstrukce školní družiny, kdy nynější kapacita
nevyhovuje škole se 420 žáky. V současné době je trendem, aby děti po výuce trávily ve šk.
družině více volného času, zvláště 1., 2. a částečně i 3. a 4. třídy. Dle jeho názoru je ZŠ Štětí,
Školní 559, kapacitně dostačující z hlediska školy, ale nedostatečná z pohledu školní družiny.

VI. Závěr
Předsedkyně komise po vyčerpání všech bodů poděkovala ředitelce DDM Štětí Drahomíře
Pištorové za umožnění realizace zasedání komise a ukončila jednání v 15:50 hod. Ředitelka DDM
poté členy komise pozvala na prohlídku prostor a zahrady.

Ve Štětí dne 24. 9. 2015

Zapsal: M. Janeček

Ověřila: Mgr. Hana Klementová

3

