Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
Zápis pracovní skupiny k indikátorům v ORP Chomutov
ze dne 26. 11. 2014
Pracovní skupina:
ŠKOLSTVÍ A PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA, Cíl 2
Místo:
Čas:

Jirkov, ZŠ Krušnohorská
10:00 – 12:00 hod.

PROGRAM :






Představení projektu meziobecní spolupráce
Cíle oblasti školství, problémové okruhy, opatření
Karta indikátorů, gestor indikátoru
Různé

Přednášející:
Ing. Lenka Kynčilová, koordinátorka projektu meziobecní spolupráce
Přítomni:
Mgr. Radmila Zítková, Eva Kozlerová, Ing. Jan Juřina, Mgr. Martin Reihs

PRŮBĚH:
Jednání se konalo na základě dohody z porady ředitelů školských zařízení a na základě pozvání
ředitele školy Mgr. Reihse v budově ZŠ Jirkov, Krušnohorská.
Ing. Lenka Kynčilová zahájila jednání pracovní skupiny s tématem školství a předškolní výchova v ORP
Chomutov, cíl 2, Zajištění dostupnosti vzdělávání. Uvítala přítomnost pana starosty obce Boleboř,
paní ředitelky ZŠ Chomutov, Kadaňská a paní ředitelky MŠ Jirkov. Seznámila přítomné s omluvou
pana ředitele ZŠ a MŠ Březno z dnešního jednání. Poděkovala panu řediteli ZŠ Jirkov, Krušnohorská,
za poskytnutí zázemí pro jednání pracovní skupiny.
Ing. Lenka Kynčilová seznámila přítomné s cílem setkání, kterým bylo upřesnění popisu indikátorů pro
jednotlivé cíle a jejich kvantifikaci, zdroje čerpání dat. Informovala zúčastněné o zpracování návrhu
souhrnného dokumentu, který bude do konce roku následně posouzen Svazem měst a obcí. V první
polovině roku 2015 bude úkolem realizačního týmu zpracovat společně s členy pracovních skupin
akční plány.
Tento projekt je především o spolupráci mezi samotnými obcemi ORP, a také jejich příspěvkovými
organizacemi.


Cíle oblasti školství, problémové okruhy a opatření
Cíle oblasti školství vycházejí z problémových okruhů vydefinovaných na základě provedených
podrobných analýz. Vymezení indikátorů je dáno metodikou Svazu a bude zpracováno pro každý
cíl i specifické cíle. Přítomným byl předložen připravený návrh karet indikátorů, včetně přehledu
cílů a problémových okruhů.
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Zúčastnění se shodli, že indikátory v připraveném návrhu jsou zpracovány odpovídajícím
způsobem a lze z popisu měřítka, metodiky výpočtu a zdroje čerpání dat sledovat plnění
příslušného cíle.


Karty indikátorů, gestoři indikátorů
Ke kartám indikátorů proběhla podrobná diskuse.
Indikátor druhého cíle (Zajištění dostupnosti vzdělávání) Podíl obcí využívajících opatření
k dostupnosti vzdělávání je dostatečně popsán a přítomní souhlasili s tím, že bude sledován na
základě dohod, zápisů o tom, že obce realizují alespoň jedno opatření. Přičemž se bude jednat
vždy o systémové opatření, podrobně definované v kartách specifických (dílčích) cílů a indikátorů.
Gestorem pro indikátor druhého cíle bude ředitel základní školy Jirkov, Krušnohorská Mgr.
Martin Reihs, ve spolupráci s ředitelkou ZŠ Chomutov, Kadaňská, Mgr. Radmilou Zítkovou,
ředitelkou MŠ Jirkov, Evou Kozlerovou a ředitelem ZŠ a MŠ Březno, Mgr. Michalem Vlachem.
Přítomní přednesli připravené návrhy na konkrétní opatření. Za velmi pozitivní výsledek lze
považovat shodu v definici konkrétních návrhů na opatření, které byly projednávány v pracovní
skupině pro oblast školství s návrhy, které byly připraveny zúčastněnými na dnešní jednání.
V diskusi byla projednána otázka fyzické dostupnosti ke vzdělávání (doprava do školy) a otázka
všeobecné dostupnosti vzdělávání (problematika z pohledu speciálních potřeb některých žáků).
Přítomnými byla projednána otázka spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, dále
otázka finančního zajištění asistenta pedagoga, umístění dětí do MŠ mladších 3 let, úprava
jízdních řádů, vyznačení bezpečných tras do školy, spolupráce s policií, dopravní výchova v praxi,
stanovení školských obvodů i pro žáky z obcí ORP. Za zajímavý příklad lze považovat
prvorepublikovou smlouvu mezi obcemi o zajištění vzdělávání dle zákona o újezdních školách.
Prvním a základním opatřením při plnění druhého cíle bude provedení rozboru současné situace
v kapacitě škol. Podstatný vliv na splnění cíle bude mít zejména způsob financování projektů a
také otázka lidských zdrojů.



Různé
Ing. Kynčilová poděkovala přítomným za výbornou spolupráci a shrnula jednání. Dále požádala
přítomné o účast na příštím jednání, které se bude konat s největší pravděpodobností ve druhé
polovině ledna příštího roku.
Termín příští schůzky:
Místo konání:

bude upřesněn elektronicky po předchozí dohodě - Pracovní skupina
pro indikátory, oblast školství, Cíl 2
Jirkov, ZŠ Krušnohorská

Zapsala: Lenka Kynčilová
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