Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Zápis z I. jednání komise pro vzdělávání a školství
ze dne 20. ledna 2015
Přítomni:

Mgr. Hana Klementová (předsedkyně), Mgr. Milada Hladíková, Mgr. Dagmar
Tesařová, Monika Durdisová, Mgr. Alexander Petrišče (členové), Martin Janeček
(zapisovatel)

Omluveni:

Mgr. Eva Pěkná, Bc. Ivana Roubíčková, PhDr. Jiří Konvalinka, Mgr. Alena Kořínková

Hosté:

Program:

I. Zahájení
II. Zápis do ZŠ
III. Návrh jmenování členů školských rad základních škol
IV. Návrh na úpravu grantového systému města
V. Různé
VI. Závěr
I. Zahájení
Předsedkyně komise přivítala členy na I. jednání komise pro vzdělávání a školství v novém
volebním období a konstatovala, že se komise sešla v usnášeníschopném počtu.

II. Zápis do ZŠ
Zápis do 1. tříd proběhne ve středu 4. 2. 2015 od 12:00 do 17:00 hod. ve všech třech základních
školách města Štětí.
Informace o zápise byla zveřejněna na webových stránkách města Štětí, poskytnuta do Zpravodaje
města Štětí, opakovaně vyhlašována v městském rozhlase, a dále dána písemně na vědomí obcím,
pro něž jsou štětské školy spádové, tedy Račicím a Snědovicím.
V této souvislosti se v jednotlivých základních školách uskutečňují dny otevřených dveří, kdy v ZŠ
T.G.M. proběhl den otevřených dveří ve středu 14. 1. 2015, v ZŠ Štětí, Školní 559, v úterý 13. 1.
společně s tradiční akcí Putování po škole, a v ZŠ Štětí, Ostrovní 300, se uskuteční ve středu 21. 1.

III. Návrh jmenování členů školských rad základních škol
V rámci ukončení 3-leté periody školských rad je nutné jmenovat nové členy za zřizovatele. Po
souhlasu kandidátů a konzultaci, jsou členy komise odsouhlaseni pro ZŠ T.G.M. Mgr. Alena
Kořínková, pro ZŠ Štětí, Školní 559, Drahomíra Pištorová, a pro ZŠ Štětí, Ostrovní 300, Bc. Ivana
Roubíčková.
Komise doporučuje RM jmenovat členkou Školské rady Základní školy T. G. Masaryka Štětí,
9. května 444, okres Litoměřice, Mgr. Alenu Kořínkovou, členkou Školské rady Základní školy
Štětí, Školní 559, okres Litoměřice, Drahomíru Pištorovou, a členkou Školské rady Základní
školy Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, Bc. Ivanu Roubíčkovou.
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IV. Návrh na úpravu grantového systému města
Z diskuze členů komise vyplynulo, že vzhledem ke stávajícím podmínkám grantového systému
Města Štětí nemají základní školy možnost žádat o příspěvky na ozdravné pobyty žáků alespoň
v obdobné míře jako u lyžařského výcviku, tzn., že pro ozdravné pobyty platí omezení trvalého
pobytu žáka na území města. Případné rozšíření stávajících podmínek o příspěvek na žáka bez
ohledu na místo jeho trvalého pobytu, který však plní povinnost školní docházky ve štětských
základních školách, by bylo vhodné zahrnout ještě do pravidel pro rok 2015, neboť případně
schválené žádosti by mohly být čerpány ještě v průběhu II. pololetí aktuálního školního roku.
Komise proto odsouhlasila doporučení Radě města vedoucí k úpravě stávajících podmínek, aby se
ozdravné pobyty staly přístupnější dětem z příjmově nižších rodin, a zároveň naplňovaly vizi
Zdravého Města Štětí.
Komise doporučuje RM doporučit ZM ke schválení rozšíření Pravidel pro rok 2015
Grantového systému Města Štětí v Článku 7, bod 6., o nové znění odrážky druhé: - nejvýše
Kč 100,- na způsobilou osobu a den pro ozdravné, rekondiční a studijní pobyty, a dále na
žáka bez ohledu na místo jeho trvalého pobytu, který plní povinnost školní docházky (dle
§ 36 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění) ve školách se sídlem na
území Města Štětí, na konání ozdravného pobytu;
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V. Různé
1. Jarní prázdniny se konají první týden v březnu – 2.- 6. 3. 2015.
2. M. Durdisová informovala o činnosti Klubu šachistů Štětí, kdy klub každoročně žádá
o příspěvek z grantového systému, který však bývá krácen s následným dopadem na
výjezdové aktivity dětských šachistů. Klubu je na schůzky jednou týdně městem
zapůjčována místnost u průjezdu na Mírovém nám. 69. Vzhledem k rozšiřování počtu dětí
a rozdělení na mladší a starší, by přivítala možnost pravidelného využití 2 místností (třeba
společně s dalšími kluby), viz pořízený dům pro mladé hasiče, který by mohl být o to
intenzivněji využíván.
3. Členové komise požádali o aktualizaci seznamu kroužků jednotlivých přísp. organizací
/zajistí zapisovatel komise/.
4. Mgr. Tesařová požádala o písemnou zprávu s návrhy řešení ohledně poškozování fasády
budovy ZŠ Štětí, Ostrovní 300, vnějšími vlivy /bude předáno Stavebnímu úřadu/.
5. Mgr. Petrišče, se dotázal na stav realizace projektu rekonstrukce nevyhovující družiny v ZŠ
Štětí, Školní 559, kdy mu byla přislíbeno provedení stavebních prací v průběhu letošních
prázdnin /bude předáno odboru správy a investic/.
6. Členům komise byly předány Výroční zprávy základních škol města Štětí za šk. rok 2013/14
s prostudování.

VI. Závěr
Předsedkyně komise po vyčerpání všech bodů ukončila jednání v 16:35.
Další jednání komise je stanoveno na 19. 5. 2015 od 15:00.

Ve Štětí dne 21. 1. 2015

Zapsal: M. Janeček

Ověřila: Mgr. Hana Klementová
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