Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Zápis z I. jednání komise pro vzdělávání a školství
ze dne 16. února 2017

Přítomni:

Mgr. Hana Klementová (předsedkyně), Mgr. Milada Hladíková, , Mgr. Eva Pěkná,
Bc. Ivana Roubíčková, Mgr. Alexander Petrišče, Mgr. Dagmar Tesařová, Monika
Durdisová, Mgr. Alena Kořínková, Drahomíra Pištorová (členové), Marie Valentová
(zapisovatelka)

Omluveni:

Bc. Jan Hrovatitsch, PhDr. Jiří Konvalinka

Hosté:

Mgr. Kateřina Faryadová (Diakonie), Mgr. Květuše Mašínová (Diakonie)

Program:

I. Zahájení
II.

Projekt Diakonie

III. Krajská hygienická stanice na ZŠ T.G. Masaryka
IV. Šetření ČŠI na Základní škole Ostrovní 300
V.

Zápis dětí do prvních tříd

VI. Prohlídka mateřské školy Poupě
VII. Různé
VIII. Závěr
I. Zahájení
Předsedkyně komise přivítala přítomné na I. jednání komise v roce 2017, které se konalo v MŠ
Poupě, Stračenská ul. a konstatovala, že se komise sešla v usnášeníschopném počtu. Přivítala
členy Komise pro vzdělávání a školství a předala slovo Mgr. Květě Mašínové a Mgr. Kateřině
Faryadové.
II. Projekt Diakonie
Mgr. Květa Mašínavá a Mgr. Kateřina Faryadová seznámila členy komise s nabídkou pomoci při
povodních, která je zaměřena na prevenci. Projekt je zaměřen v první části na spolupráci se
školami a v druhé části na konkrétní finanční podporu na studie protipovodňových opatřeních,
vybavení humanitárního skladu, podporu spolku hasičů atd. Prevence zaměřena na školství.
Stanovení hrozeb a diskuze. Nabídly školám seminář pro učitele a seminář pro žáky - „Mimořádné
události“, který je rozdělen na dva projektové dny. Jeden v letošním roce a v jeden v dalším roce.
Dále nabízejí materiály o mimořádných událostech (např. omalovánky, pracovní listy, manuály pro
obyvatele dle rizika v dané obci a jiné), přednášky a semináře jak pro děti tak pro veřejnost.
III. Krajská hygienická stanice na ZŠ T.G. Masaryka
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Paní Mgr. Milada Hladíková informovala o kontrole Krajské hygienické stanice na Základní škole
T.G. Masaryka. Kdy byly nahlášeny tři závady.
jedna umývárna. V plánované přístavbě bude muset být i umývárna se sprchami
denní osvětlení v dílnách je nevyhovující. Jsou zde malá okna u stropu, která jsou
zapuštěná pod okolní terén. V současnosti se dílny nevyužívají. V případě užívání je nutno doložit
protokol z měření denního a umělého osvětlení, který bude dokladovat normované hodnoty –
měření světla zařídí škola
špatné odvětrání záchodů. Bude se řešit ihned odsávačem.
Další problémy na T.G.M – rozpadají se podlahy a plot.
IV. Šetření České školní inspekce na Základní škole Ostrovní 300
Mgr. Dagmar Tesařová informovala členy komise o výsledku šetření stížnosti České školní
inspekce na Základní škole Štětí, Ostrovní 300. Kdy maminka jednoho žáka podala stížnost ČŠI.
Jednalo se o velice problémové dítě s ADHD. Konfliktní dítě, které ohrožovalo ostatní děti ve třídě.
Od ledna toto dítě navštěvuje základní školu v Praze.
V. Zápis dětí do prvních tříd
Zápis dětí do prvních tříd základních škol ve Štětí se uskuteční ve středu 12.4.2017 od 12:00 do
17:00 hodin.
VI. Prohlídka mateřské školy Poupě
Mgr. Alena Kořínková provedla členy komise po Mateřské škole Poupě, kdy členům ukázala
jednotlivé třídy a vybavení Mateřské školy.
VII. Různé
Zápis do školek 9.5.2017 – projekt na začleňování dětí z vyloučených lokalit.
Knihovna -

31.3.2017 – noc s Andersenem.
7.6. 2017 – pasování prvňáčků

DDM

- uskutečnilo poprvé Jarní tábor ve Sloupu
- v úterý 21.2. 2017 se uskuteční jednání s panem starostou ohledně dětského dne.
Potřeba výpomoci, jak se zabezpečením osob, tak finanční od města Štětí.
- Muzikál Čas růží
- konání letních táborů, o které je velký zájem
- konání příměstského tábora i pro společnost Mondi
- fa Amazon – darovala 22500 Kč pro Mateřské centrum Žabka

Šachysti

- v lednu proběhl velký turnaj, kterého se zúčastnilo 65 dětí z toho 9 dětí ze Štětí
- také organizují letní tábor

VIII. Závěr
Předsedkyně komise poděkovala člence komise Mgr. Aleně Kořínkové za realizaci zasedání komise
v prostorách Mateřské školy Poupě a ukončila jednání v 15,30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 18.5.2017 od 14:00 hod v ZUŠ.
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Ve Štětí dne 28.2.2017
Zapsala:

Marie Valentová

Ověřila:

Mgr. Hana Klementová
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