
Zápis z  komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 21. 9. 2020 

(2. jednání v roce 2020) 
 

Celkový počet členů komise: 19 

Přítomni dle prezenční listiny 12 členů komise  

Omluveni: PaeDr. Jaroslava Dudková, Mgr. Jana Dontová, Mgr. Leitnerová Jana, Honzáková Božena, 

Mgr. Michal Loukota, Weissová Daniela, Mgr. Martina Marková 

Host: Mgr. Jana Svobodová 

Komise je usnášení schopná. 

Program jednání komise: 

Program porady: 

1/ Koncepce školního sportu - Mgr. Jana Svobodová 

2/ Aktivity MAP Turnovsko II - Mgr. Karel Bárta 

3/ Koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově  

4/ Informace ze ZŠ  

5/ Informace z MŠ  

6/ Ostatní 

Předsedkyně komise Mgr. Petra Houšková přivítala přítomné členy komise a hosty a seznámila je 

s programem porady. Nebyly vzneseny připomínky k programu jednání. 

1/ Koncepce školního sportu - Mgr. Jana Svobodová 

Mgr. Jana Svobodová - poděkovala za pozvání na komisi a předložila materiál ke koncepci školního 

sportu, který je součástí tohoto zápisu.  

Důvodem projednání je vznik nové koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov. Koncepce 

školního sportu řeší podporu školní tělesné výchova, tříd se sportovní přípravkou, spolupráci se 

sportovními subjekty.  

Ve spolupráci se SVČ Žlutá ponorka vznikla pozice metodika sportu (Bc. Jan Kovář). Ten pomáhá 

působením na školách se zapojením všech dětí do pohybu. Cílem je, aby se rozhýbaly a získaly vztah 

ke sportu (pohybu) všechny děti. Ve školách se dlouhodobě účastní různých soutěží jen talentované 

děti, které ve školách obvykle reprezentují v různých soutěžích. Nechceme tedy tvořit vrcholové 

sportovce, ale chceme, aby se děti více hýbaly. Metodik sportu spolupracuje s turnovskými 

základními školami, několikrát navštívil hodiny školní tělesné výchovy, kde pomáhá pedagogům 

s přípravou hodin TV. V současnosti se program zaměřuje i na MŠ, kde probíhá zkušební program 

v MŠ Sluníčko. 

Cíle:  1/Působení metodika školního sportu i nadále a další rozvoj této pozice, 2/Pokračování 

činnosti škol v rámci AŠSK, 3/ Zachování tříd se sportovní přípravou na II. st. ZŠ, 4/ Navázání 



spolupráce mezi školami, školskými zařízeními a sportovními kluby přes kroužky a sportovní zájmové 

útvary, volitelné předměty a individuální studijně - tréninkové plány.  

Mgr. Renáta Šulcová - v naší škole spolupracujeme s panem Kovářem, učitelky jsou velmi spokojené. 

Docházel k nám také pan Drahoňovský z AC Turnov.  

 

Usnesení č. 4/2020  

Komise bere na vědomí předložené informace ke koncepci školního sportu a souhlasí s tím, aby byl 

školní sport v Turnově takto nadále podporován. Podpora školního sportu má být v této podobě 

začleněna do vznikající koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov pro nadcházející období. 

Další možné rozšiřování školního sportu v rámci podpory ze strany města bude nadále připravováno v 

součinnosti s konkrétními školami, SVČ Žlutá ponorka a OŠKS. 

Hlasování 11/0/0 (nepřítomen pan Mgr. Frič) 

 

2/ Aktivity MAP Turnovsko II - Mgr. Karel Bárta 

Mgr. Karel Bárta - seznámil přítomné s aktivitami MAP Turnovsko II. Proběhl seminář Vzdělávání žáků 

s odlišným mateřským jazykem, uskutečněno setkání pedagogů ZŠ Rovensko pod Troskami, hospitace 

v hodinách, prohlídka školy, beseda, workshop s rodiči na MŠ J. Palacha a MŠ Alešova. Podpora 

čtenářské gramotnosti na ZŠ Skálova - Mgr. Klára Smolíková. Nadále probíhá metodická podpora 

školám a individuální konzultace (ŠVP, školní řády). Další aktivitou byla dnes předkládaná aktualizace 

koncepce vzdělávání v Turnově. Ve spolupráci s MAP, VCT a SVČ probíhají kroužky pro děti.  

Na jednání komise přišel Mgr. Jaromír Frič. 

Plánujeme seminář Mgr. Jany Šafaříkové Inspirace ze školství v severských zemích 20. 10. 2020 na Nové 

radnici, Vlastní hodnocení školy - sdílení zkušeností, na Nové radnici 2. 11. 2020 pro MŠ, 3. 11. ZŠ od 

14 hod., Čtení a psaní ke kritickému myšlení 17.10 2020 - ZŠ Skálova od ledna 2021. Výjezdní setkání 

ředitelů škol ORP Turnov je plánováno na 26. - 27. 10.2020. Připravujeme nákup pomůcek pro ZŠ, školy 

již mají zasílat návrhy požadavků. Projekt končí 28. 2. 2022. Návaznost na MAP III, bez implementace. 

Poděkování školám za spolupráci.  

Mgr. Petra Houšková - uvítali bychom raději peníze přímo do škol.  

Eva Kordová - děkujeme za spolupráci s MAP, chceme dál ve spolupráci pokračovat. Čtenářská 

gramotnost není nikde legislativně opatřena, není v RVP dobře nastíněna spolupráce se školami.  

Uvítala bych dál navštěvovat školy v rámci čtenářské gramotnosti. Apeluji tedy na ředitele ZŠ, aby 

nadále probíhala spolupráce.  

Mgr. Ivo Filip - za situace způsobené epidemií COVID je tlak ze strany rodičů nevpouštět cizí osoby do 

ZŠ.  

Mgr. Petra Houšková - ředitelé škol se řídí manuálem MŠMT, kde berou odpovědnost za dodržování 

hygienických opatření, v souvislosti se vstupem cizích osob do škol.  V současné době nejsou ředitele 

schopni přislíbit spolupráci v rámci čtenářské gramotnosti, jelikož situace COVID v rámci ČR není jasná. 

Jsme rádi, že jsou školy zatím otevřené. Situace není optimistická.  

 



3/ Koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově  

Mgr. Petra Houšková - společně s pozvánkou byl zaslán i materiál Aktualizace koncepce rozvoje 
vzdělávání v Turnově, součástí materiálu je technický popis škol a školských zařízení.  
Koncepce vychází z koncepčních a strategických dokumentů na národní a krajské úrovni, z 
dokumentů zpracovaného v rámci MAP ORP Turnov.  
Byly zaslány následující připomínky: 
  
Mgr. Tomáš Zakouřil -  připomínkoval nevyplněné počty pobytových akcí za rok 2019, bude doplněno 
následující: str.20 

celk. tábor nad5 pobyt do5 příměst. 

Počet akcí 15 4 7 4 

Počet účastníků 346 149 133 64 

Počet osobodní 2430 1711 399 320 

Počet pracovníků 66 48 10 8 
 

Opravena bude také chyba u MŠ a ZŠ Sluníčko - MŠ má zahradu a ne hřiště, u ZŠ 28. října bude 

opravena chyba - škola nemá učebnu polytechnické výchovy, WMŠ nemá samostatnou jídelnu.  

Do závěru koncepce bude přidána Koncepce školního sportu. Bod 2 a 3 bude v kapitole 3 upraven.  

Připomínka byla do Analytické části koncepce – rozšířit ji o specifikaci dané školy. Proběhla diskuze 

ohledně úpravy, kde bylo doporučeno ponechat text bez úprav, v rovině uvedené v co nejširším 

spektru.  

Mgr. Petra Houšková - Další zaslána připomínka byla ohledně bodu spolupráce se zákonnými 

zástupci. Vycházeli jsme ze strategických dokumentů, v auditu vzdělávání spolupráce s rodiči 

nevychází ideálně.  

Mgr. Karel Bárta - Situace se na školách moc nezlepšila, častý nezájem zákonných zástupců, 

vycházíme ze Strategie 2030+ a s auditu, spolupráce by měla být na lepší úrovni (př. aktivita zástupců 

rodičů ve ŠR, zprávy ČŠI). Na školách nechceme klasické třídní schůzky, vhodné triády - aktivita žák, 

zákonný zástupce, učitel. Na ZŠ Skálova se toto osvědčilo.   

Mgr. Petra Houšková – ano, je to dobrá zkušenost.  

Mgr. Petra Houšková - poprosila přítomné členy komise, aby ještě koncepci v tomto bodě 

prostudovali, doplnili příklady dobré praxe a zaslali nejpozději do týdne, tedy do 29. 9. 2020. Poté 

bude vše zapracováno do koncepce.  

Kapitola inkluze, str. 24 25 - připomínka pana Loukoty, k inkluzi a práci škol a pedagogů, rovněž 

prosíme o prostudování tohoto bodu a zaslání příkladů dobré praxe nejpozději do týdne, tedy do 29. 

9. 2020.   

Další dotazy a připomínky k předloženému materiálu nebyly.  

Usnesení č. 5/2020  

Komise pro výchovu a vzdělávání projednala Koncepci rozvoje vzdělání v Turnově dle zaslaných 

připomínek, které budou zapracovány.  

Hlasování 12/0/0 

 



4/ Informace ze ZŠ  

Mgr. Jaromír Frič - informoval o karanténě a aktuální situaci COVID 19 na ZŠ 28. října. S KHS je dobrá 

spolupráce.  

Mgr. Ivo Filip - děti nemají problémy s nošením roušek, problém mají někteří rodiče, kteří nechtějí 

posílat děti v rouškách do školy. Budeme případně řešit s OSPOD. 

Mgr. Petra Houšková - vyzvala přítomné ředitele škol, aby průběžně informovali zřizovatele o aktuální 

situaci na školách v rámci COVID (výskyt a počty nakažených osob).  

Výskyt COVID 19 je zaznamenán na ZŠ 28. října - na I. stupni, ZŠ Skálova - na II. stupni. O SŠ nemáme 

informace. Zajištění náhradního stravování při nákaze pracovníků ve ŠJ, nejsme schopni zajistit 

náhradu jídel v jiném stravovacím zařízení.  

Z jednání komise odešla Eva Kordová. 

Mgr. Petra Houšková - dokončuje se modernizace ZŠ z projektu IROP, na ZŠ 28. října se buduje výtah a 

probíhá úprava zeleně. Realizace má být do 12/2020. ZŠ již nakupují výpočetní techniku pro distanční 

výuku (tablety, notebooky) z finančních prostředků, které mimořádně poskytlo MŠMT. RM udělila na 

tyto nákupy výjimku ze směrnice o VZ, vzhledem k datu realizace pořízení techniky do 31. 12. 2020 a 

vzhledem ke snižující se nabídce a stoupajícím cenám v důsledku vysoké poptávky ze strany škol v celé 

ČR. Školy mají nákupy od firem již potvrzené.  

5/ Informace z MŠ  

Mgr. Petra Houšková - na MŠ Zborovská bylo otevřeno nové oddělení pro maloleté děti, nastoupilo 

16 dětí. Přestavba byla komplikovaná, splnit veškerá hygienická a protipožární opatření nebylo 

jednoduché. V roce 2021 je předpoklad vyhlášení konkurzu na ředitele na MŠ J. Palacha, kde končí 

funkční období paní ředitelky Bc. Dany Musílkové (KŘ bylo i u ostatních MŠ). 

6/ Ostatní  

 Mgr. Jaromír Frič - požádal zřizovatele o ředitelské volno na ZŠ v termínu 21. a 22. 12. 2020. 

Mgr. Petra Houšková – nechala přítomné členy komise hlasovat termín ředitelského volna na ZŠ 

v Turnově.  

Usnesení č. 6/2020  

Komise pro výchovu a vzdělávání souhlasí s návrhem ředitelského volna na ZŠ v termínu 21. 12. 2020 

a 22. 12. 2020.  

          Hlasování 11/0/0 

 

Předsedkyně komise Mgr. Petra Houšková poděkovala členům komise za účast a ukončila jednání.  

Termín příštího jednání komise není vzhledem k současné epidemiologické situaci stanoven.  

V případě, že členové komise přítomni na jednání nevznesou do třech dnů po obdržení zápisu písemné 

připomínky, má se za to, že záznam vystihuje průběh jednání. 

Zapsala: Mrkvičková Kateřina, dne 22. 9. 2020 

Ověřila: Mgr. Petra Houšková, předsedkyně komise 
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KONCEPCE ŠKOLNÍHO SPORTU – Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnova  

Obecně je třeba řešit problém se zapojením všech dětí ve třídách, a nejen vybraných reprezentantů 

škol, kteří jsou obvykle všestranně nadaní a ostatní žáci se pak běžně nezúčastňují. 

 
METODIKA SPORTU - hlavní oblastmi, na které se podpora má zaměřit, jsou zejména tyto tři: 

1. školní tělesná výchova 
2. třídy se sportovní přípravou 
3. spolupráce se sportovními subjekty 

 
Čtvrtá oblast pro podporu je využití sportovních zařízení (školních sportovních zařízení veřejností a 
ostatních sportovních zařízení školami). 
 
Ad 1. 
Nejedná se jen o základní školní tělesnou výchovu, ale i činnost škol a školských zařízení v rámci AŠSK, 
která zahrnuje přípravu a účast v soutěžích školní mládeže (cílem AŠSK je pěstovat zájmovou 
tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na ZŠ a SŠ, organizace v přímé spolupráci se SVČ, 
AŠSK organizuje školní sportovní soutěže na úrovni města, okrsku, okresu i kraje v široké škále 
sportovních odvětví – atletika, plavání, bruslení, orientační běh, míčové hry)  
 
Ve školní výuce často není na I. stupni ZŠ učitel se specializací výuky TV, děti nemají často základní 
pohybovou průpravu z rodin. Město Turnov se rozhodlo pro vybudování pozice metodika školního 
sportu, který může pedagogům napomoci s přípravou na hodinu TV. Cílem tedy je využívání metodiků 
a sportovců-trenérů v hodinách tělesné výchovy a dále je nutná spolupráce mezi školami, školskými 
zařízeními a sportovními kluby a sportovními zájmovými útvary. 
 

 Metodik sportu (ucelený program pro podporu výuky TV v ZŠ a výuku pohybových dovedností 
v MŠ, běží již třetím rokem) dochází do jednotlivých hodin TV a pomáhá pedagogům s organizací 
hodin tělesné výchovy. Tento systém může napomoci podpořit vzdělanost samotného učitele na I. 
stupni a motivovat ho k vedení obohacených hodin – trenér následně může ukazovat dětem nové 
sporty a pomáhat s jejich všestranným pohybovým rozvojem.  
- Nyní I. stupeň podpora výuky TV, programy pro rozvoj dovedností;  
- pro II. stupeň podpora již dříve nabytých dovedností (nově se připravuje i výuka plavání - 

návaznost na I. stupeň) 
- pohybové hry v MŠ (rozvoj všestrannosti s návaznosti na výuku pohybových dovedností v MŠ), 

pilotní projekt nyní v MŠ Sluníčko 
- práce metodika je průběžně vyhodnocována s OŠKS, SVČ i s řediteli či pedagogy škol 
 

 Paralelně běží výuka konkrétních odvětví sportu hrazená OŠKS – program Trenér-učitel (sportovní 
den, tréninkové dny, docházení trenérů do hodin TV – jednotlivé sporty jsou vybírány rovnoměrně a 
dle poptávky ze škol, po konzultaci s metodikem)  

 

 Úzká spolupráce škol s AŠSK ČR (organizace školních sportovních soutěží na úrovni města, okrsku, 
okresu i kraje v široké škále sportovních odvětví - v atletice, plavání, bruslení, orientačním běhu a 
v míčových hrách, dále pak propagace a organizace na 1. stupni základních škol soutěže 3boj 
všestrannosti s Adamem, do které jsou zapojeni všichni žáci ve třídě). 

 

 Vzdělanost učitele/učitelky by mohla být následně podpořena i přednáškami a semináři k tématu. 
Je třeba cílit i na odbornou připravenost pracovníků (dobrovolníků i profesionálů) s dětmi a mládeží 
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v oblasti sportu. Akce podobného charakteru mají být finančně podpořeny z městského rozpočtu, 
neboť se týkají škol zřizovaných městem. 
 

 
 

Ad 2. 
 
Každý rok cca 80 žáků na 2. stupni -  rozvoj v jejich sportovním zaměření, sportovní příprava je 
realizována na ZŠ Skálova – nejedná se o samostatné třídy, vybraní žáci ze všech tříd na II. stupni mají 
povinné 2 hodiny TV v rámci vyučování + povinně volitelné dopolední/odpolední 2 hodiny TV nad 
rámec výuky + škola spolupracuje s jednotlivými sportovními oddíly, další 2 hodiny nepovinné TV 
odpoledne, celkem tedy navýšení o 6 hodin tělesné výchovy týdně. 
 
Ad 3. 
  
Jednotlivé mateřské a základní školy a školská zařízení v Turnově dostávají mimo příspěvku na běžný 
provoz i specifické položky s určeným použitím na sport, především na využití sportovních zařízení 
(kluziště, bazén). 
 
 
Cíle: 

1) Působení metodika školního sportu i nadále a další rozvoj této pozice 
2) Pokračování činnosti škol v rámci AŠSK 
3) Zachování tříd se sportovní přípravou na II. stupni ZŠ 
4) Navázání spolupráce mezi školami, školskými zařízeními a sportovními kluby přes kroužky a 

sportovní zájmové útvary, volitelné předměty a individuální studijně-tréninkové plány 
(částečně v rámci školní tělesné výchovy a sportovních tříd na základních školách, následně ale 
i na středních školách). 

 
 
Návrh na usnesení: 
 
Komise bere na vědomí předložené informace ke koncepci školního sportu a souhlasí s tím, aby byl 
školní sport v Turnově takto nadále podporován. Podpora školního sportu má být v této podobě 
začleněna do vznikající koncepce tělovýchovy a sportu ve městě Turnov pro nadcházející období. Další 
možné rozšiřování školního sportu v rámci podpory ze strany města bude nadále připravováno 
v součinnosti s konkrétními školami, SVČ Žlutá ponorka a OŠKS.  


