Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Zápis ze III. jednání komise pro vzdělávání a školství
ze dne 10. června 2015

Přítomni:

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

Omluveni:

Mgr. Alena Kořínková, Mgr. Eva Pěkná, Drahomíra Pištorová, PhDr. Jiří Konvalinka

Hosté:

Tomáš Kašpar

Program:

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

Zahájení
Poděkování řediteli ZUŠ Štětí
Informace o probíhajícím konkurzním řízení
Místní akční plány vzdělávání (MAP)
Různé
Závěr

I. Zahájení
Předsedkyně komise přivítala členy na III. jednání komise pro vzdělávání a školství, která se konala
v Základní umělecké škole Štětí, a konstatovala, že se komise sešla v usnášeníschopném počtu.

II. Poděkování řediteli ZUŠ Štětí
Předsedkyně společně ostatními členy komise poděkovala odcházejícímu řediteli ZUŠ Štětí
p. Tomáši Kašparovi za dlouholetou a obětovavou práci věnovanou dětem při rozvoji jejich
hudebního a výtvarného nadání.

III. Informace o probíhajícím konkurzním řízení
Dne 4. 6. 2015 byly na 1. zasedání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního
místa ředitele Základní umělecké školy Štětí, Horova 26, otevřeny došlé přihlášky a následně byla
kontrolována jejich úplnost podle zákonných požadavků. Konkurzní komise stanovila datum dalšího
zasedání na úterý dne 23. 6. 2015, na kterém proběhne ústní pohovor s uchazeči.
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IV. Místní akční plány vzdělávání (MAP)
Krajský úřad Ústeckého kraje (KÚÚK) dnes zaslal aktuální verzi metodiky ke zpracování místních
akčních plánů vzdělávání. Členové komise byli krátce seznámeni s materiálem, který bude obratem
zaslán všem zdejším školám a školským zařízením (v rámci základního a mateřského školství)
k prostudování a případným připomínkám, které budou předány KÚÚK.
Na přelomu června a července letošního roku by mělo proběhnout vyhlášení systémových projektů
a krátce poté by se měl zřizovateli ozvat s podrobnostmi garant projektů v rámci ORP Litoměřice
MAS České Středohoří.
Podle informace, vyplývající ze setkání škol a školských zařízení s MAS České Středohoří dne
19. 5., proběhne další setkání s garantem projektů MAP v září letošního roku.

V. Různé
1. Na základě schválení v RM byla na KÚÚK odeslána žádost o prodloužení trvání přípravné
třídy v ZŠ Štětí, Ostrovní 300, pro šk. rok 2015/16.
2. RM schválila na minulém zasedání příspěvek na vybavení pro žáky prvních tříd a přípravné
třídy v celkové výši 130 000,- Kč (ZŠ T.G.M. – 25 000,- Kč, ZŠ Štětí, Školní 559 – 58 000,- Kč,
ZŠ Štětí, Ostrovní 300, 45 000,- Kč a SZŠ Štětí – 2 000,- Kč). Platební příkazy k převodu
finančních prostředků již byly odevzdány k realizaci plateb.
3. Dále byla komise seznámena s historickým vývojem a současností ZUŠ Štětí jejím ředitelem
Tomášem Kašparem a konstatovala, že kontinuitu tradice kvalitního hudebního vzdělávání dětí
ve Štětí je vhodné zachovat i do budoucna.

VI. Závěr
Předsedkyně komise po vyčerpání všech bodů ukončila jednání v 16:50.
Další jednání komise je stanoveno na úterý 29. 9. 2015.

Ve Štětí dne 10. 6. 2015

Zapsal: M. Janeček

Ověřila: Mgr. Hana Klementová
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