Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Zápis ze II. jednání komise pro příspěvkové organizace
ze dne 27. května 2014
Přítomni:
Drahomíra Pištorová (předsedkyně), Mgr. Milada Hladíková, Mgr. Alena Kořínková,
Mgr. Dagmar Tesařová, Ing. Ivana Vodová, Mgr. Alexander Petrišče (členové), Martin Janeček
(zapisovatel)
Omluveni:

Mgr. Eva Pěkná, PhDr. Jiří Konvalinka, Mgr. Ing. Miroslav Andrt

Hosté:

Ing. Petr Krupička, Mgr. Karel Straka

Program:

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

Zahájení
Informace o dotačních možnostech pro přísp. organizace
Informace ekonomického odboru MěÚ Štětí
Výsledky zápisu do MŠ
Spolupráce DDM Štětí s Mondi a.s.
Různé
Závěr

I. Zahájení
Předsedkyně komise přivítala členy na II. jednání komise pro příspěvkové organizace v roce 2014.

II. Informace o dotačních možnostech pro přísp. organizace
Jednání komise se zúčastnil zástupce Agentury pro sociální začleňování Vlády ČR Mgr. Karel
Straka, který příspěvkové organizace informoval o dotačních možnostech. Školy mohou zvážit
např. personální celoúvazkové dotační posílení na 6 – 12 měsíců. Mateřská škola zvažuje využití
dotace na asistenta pedagoga. Během diskuze převážila shoda na 1 provozním pracovníkovi, který
by udržoval převážně venkovní prostory příspěvkových organizací a mohl by být organizačně
přičleněn ke Štětským komunálním službám.
Mgr. Straka dále požádal o poskytnutí informací např. v rámci počtu neomluvených hodin hodin, o
často kázeňsky řešených žácích a žácích opakujících ročník. Blíže specifikovaný požadavek bude
z jeho strany zaslán písemně.

III. Informace ekonomického odboru MěÚ Štětí
Ing. Krupička informoval, že Rada města schválila všechny předložené žádosti příspěvkových
organizací. Dále požádal podepisování všech žádostí směřovaných na ekonomický odbor.
V rámci Mateřské školy bude nutné, aby o grant bylo žádáno pro každé pracoviště MŠ zvlášť.
Ve druhé polovině letošního roku budou pokračovat kontroly příspěvkových organizací ze strany
zřizovatele.
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IV. Výsledky zápisů do MŠ
Zápisu do všech pracovišť Mateřské školy Štětí se konal 7. a 8. 4. 2014 od 8:00 do 15:00.
K zápisu se spolu s rodiči dostavilo 136 dětí. Zapsáno bylo 113 dětí. 23 dětí bylo odmítnuto
z důvodu nesplnění kritérií k přijetí. Jednalo se o děti mladší 3 let a někdy i 2 roky. Kapacita všech 5
pracovišť mateřských škol je v současnosti naplněna.
Zájem rodičů o umístnění dětí mezí 2-3 rokem věku do mateřské školy, resp. jeslí, nadále trvá, viz.
odmítnuté děti.

V. Spolupráce DDM Štětí s Mondi a.s.
Dům dětí a mládeže Štětí byl osloven společností Mondi a.s. za účelem úzké spolupráce při
organizaci různých akcí pro děti a rodiče v týdnu, ale i během víkendů. Recipročně budou
podpořeny kroužky DDM a podporovány další činnosti. Aktivity mimo společnost Mondi budou
otevřeny i pro další děti.

VI. Různé
1. S tisícikorunovým příspěvkem pro prvňáčky je počítáno i v novém školním roce.
2. Předsedkyně komise dále pozvala na slavnostní otevírání lázeňské sezóny v pátek 31. 5.
od 14:00 na městském koupališti, které se DDM též organizačně zúčastní.
3. Tábory organizované DDM se průběžně naplňují, první termíny jsou již zaplněné.
4. Přípravná třída ZŠ Štětí v Ostrovní ulici je kapacitně naplněna a umístňování dětí ze
sociálně znevýhodněného prostředí proběhlo ve spolupráci s OSVaZ MěÚ Štětí, který byl ve
styku s rodiči budoucích žáčků přípravné třídy.
5. Informace o projektu Tablety do škol – výběrové řízení ze strany ministerstva školství a jeho
bližší specifikace.
6. Mgr. Petrišče, ředitel ZŠ Štětí Školní 559, informoval, že ve škole obnovují počítačovou
učebnu a mají nějaké starší počítače k dispozici. Tyto by měly být přednostně nabídnout
zřizovateli. Případně by mohly být umístěny na ubytovnách města v ul. 1. máje 597 – 8.

VII.

Závěr

Předsedkyně komise po vyčerpání všech bodů ukončila jednání ve 14:30.
Další jednání komise je stanoveno na 23. 9. 2014 od 13:00.

Ve Štětí dne 27. 5. 2014

Zapsal: M. Janeček

Ověřila: Drahomíra Pištorová
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