
 

Zápis z online komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 22. 02. 2021 

(1. jednání v roce 2021, online forma) 
 

Celkový počet členů komise: 18 

Přítomni dle prezenční listiny 14 členů komise  

Nepřítomni: PaeDr. Jaroslava Dudková, Grundová Ladislava, Ing. Tomáš Zakouřil, Kordová Eva 

Komise je usnášení schopná. 

Program jednání komise: 

Program porady: 

1/ Základní školy v době distanční výuky  

2/ Aktuální informace z MAP Turnovsko II, příprava MAP Turnovsko III (Mgr. Karel Bárta) 

3/ Pilotáž Středního článku podpory řízení 

4/ Výstavba Základní školy Turnov - Mašov  (Jan Lochman)  

5/ Výročí města v roce 2022 - podněty v oblasti školství 

6/ IROP - příprava záměrů v oblasti školství 

7/ OŠKS - Informace k provozu MŠ a ZŠ  

8/ Ostatní, diskuze 

 

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

a se systémem hlasování, nebyly vzneseny připomínky k programu jednání, byla prověřena přítomnost 

členů dle prezenční listiny.  

1/ Základní školy v době distanční výuky  

Mgr. Martina Marková - v době distanční výuky MŠ fungují naplno, ZŠ jsou otevřeny pro prezenční 

výuku žáků pouze omezeně, na základě platných opatření vlády a MZ. Všechny školy se zapojily do 

aktuálního dění, pomáhaly s šitím roušek v jarních měsících 2020, nabídly dobrovolníky, jako např. 

SVČ Žlutá ponorka, kde 3 zaměstnanci vypomáhají v nemocnici Turnov, někteří pedagogové ZŠ 28. 

října vypomáhají v ZŠ Zborovská, kde stále probíhá prezenční výuka žáků (škola zřízená podle § 16 

odst. 9) a kde je zvýšená nemocnost kmenových pracovníků. ZŠ Skálova a MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov 

jsou školami, které z rozhodnutí hejtmana za nouzového stavu vykonávají péči o děti zákonných 

zástupců vybraných profesí. Turnovské ZŠ realizovaly v tomto školním roce dotazníkové šetření mezi 

rodiči o průzkumu spokojenosti se způsobem a formami distanční výuky. Do dotazníkového šetření se 

zapojila obvykle zhruba polovina zákonných zástupců, ve všech ZŠ rodiče uváděli ve většině případů 

spokojenost ke způsobu distanční výuky, která se realizuje online hodinami s vyučujícími i s offline 

zadávanými samostatnými úkoly. Současná situace pro žáky škol není dobrá. 

Mgr. Petra Houšková - aktuální situace, tento týden měly být rozváženy testy pro školy, toto se 

nejspíš nepodaří, bližší informace nemáme žádné. 



2/ Aktuální informace z MAP Turnovsko II, příprava MAP Turnovsko III (Mgr. Karel Bárta) 

Mgr. Karel Bárta - projekt MAP Turnovsko II končí 28. 2. 2022, ŘV schválil patřičné dokumenty (IP, 
aj.), dochází k setkávání pracovních skupin, pravidelné setkávání realizačního týmu, proběhl kurz 
kritického myšlení, školám byly předány stolní antistresové kalendáře, také byly zakoupeny 
laminovačky pro školy, které o ně měly zájem. Nyní připravujeme online setkání (seminář) k úpravám 
školního vzdělávacího programu, kde došlo k úpravě osnov, online seminář proběhne 9. 3. 2021 a 10. 
3. 2021, ze semináře bude k dispozici školám zpracovaný výstup.  
Na 17. 9. 2021 připravujeme setkání ve spolupráci s MAS z MB, přednáška Mgr. Jany Pekařové, 

návštěva MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, aj.  Nadále probíhá metodická podpora MAP, školám jsou 

průběžně posílány aktuální informace. Školy se připravují k zápisu k předškolnímu vzdělávání, dle §34 

ŠZ, a dle §36 ŠZ zápis k povinné školní docházce.  

Příprava MAP Turnovsko III - má volně navázat na MAP Turnovsko II, žádost do projektu bude podána 

v květnu 2021, realizace projektu od 1. 3. 2022 - 30. 6. 2023, následně má navazovat MAP IV - OPVV 

Jan Amos Komenský. Výzva na webu MŠMT. V projektu plánujeme stejné aktivity. Pozvánky na 

aktivity MAP Turnovsko II naleznete na webu: http://www.mapturnovsko.cz/map2/ 

  

3/ Pilotáž Středního článku podpory řízení 

Mgr. Petra Houšková - z OŠKS Vám byly zaslány podklady k pilotáži středního článku podpory řízení 
(prezentace, informace). Jedná se o metodicko-poradenské centrum, bude zde možné konzultovat 
legislativu, problematiku výchovně-vzdělávacího procesu aj.  Jedná se o podporu pro školy a 
zřizovatele, oblast managementu, pracovní právo, ekonomika, snížení administrativy. Byly vybrány 2 
pilotní okresy (Semily a Svitavy), po 2 letech by mělo dojít k rozšíření středního článku podpory řízení 
po celé ČR. Uvidíme, jaká bude praxe, dotazy a podněty k pilotáži prosím zasílat na e-mail: 
p.houskova@mu.turnov.cz. Ke střednímu článku proběhla úvodní schůzka v Semilech, další jednání je 
naplánováno 22. 2. 2021 od 16:00 hod. K jednání jsme přizváni, prioritou je, aby tato pilotáž 
fungovala všem ku prospěchu.   
 
Mgr. Karel Bárta - na jednání v Semilech jsme doporučili, aby vznikl střední článek na úrovni ORP 
nikoliv okresu. 

 

4/ Výstavba Základní školy Turnov - Mašov   

Jan Lochman - jsem členem ve výboru stavby, který se schází v rámci kontrolních dnů, součástí výboru 

je také paní ředitelka Mgr. Šulcová, i když stavba začala s 2 měsíčním předstihem, nyní je trochu ve 

skluzu z důvodu klimatických podmínek. Konec června je předpokládaný termín dokončení, (již je 

realizováno: položení nových roštů, nová okna, podlahy, plechování střechy, stará budova se změnila, 

hrubá stavba nového pavilonu, probíhá začišťování oken). Harmonogram prací je lehce posunutý, 

vedoucí stavby ale přislíbil, že do konce června dokončí stavbu, aby 1. 9. 2021 začal školní rok v nové 

budově. Nyní se řeší požadavky na vybavení, vše funguje.  

Mgr. Renata Šulcová - probíhá výborná aktivní spolupráce s ing. arch. Bičíkem z OSM (výběr barev, 

linolea, apod.), stavba probíhá dobře, posledního června má být hotová. Přes prázdniny budou muset 

být provedeny úpravy terénu okolí školy. Prodlužování termínu není možné, narušilo by to školní rok.  
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5/ Výročí města v roce 2022 - podněty v oblasti školství 

Mgr. Petra Houšková - 2022 bude slavnostní rok, město plánuje oslavy k výročí 750 let od první 

zmínky o Turnovu.  Prosíme, pokud je možné v rámci činnosti škol navrhnout téma (možné i 

společné) k oslavám, Vaše náměty prosím zasílejte nejpozději do konce března 2021, na e-mail: 

p.houskova@mu.turnov.cz , uveďte prosím: název, garanta za Vaši školu, kontakt na něho, finanční 

požadavky. Aktivity již některé organizace zasílají. K zaslání návrhu či námětů byly vyzvány další 

komise Rady města.  

 

6/ IROP - příprava záměrů v oblasti školství  

Mgr. Petra Houšková - MMR zveřejnilo návrhy na strategii a dotační priority IROP na programové 

období 2021 – 2027. Pro oblast školství je určena: Priorita č. 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti 

sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví a cíl, 2.4.1 

Specifický cíl 4.1: Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné 

přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury  

Podpora je určena pro MŠ, ZŠ, SŠ, zájmové vzdělávání, školská poradenská zřízení. První výzvy jsou 

plánované na podzim 2021 a pro náš region je plánované výhodné financování dotační podpory ve 

výši 90%. 

Hlavní oblastí, na kterou můžeme žádat, je podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ a v 

zájmovém vzdělávání ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s 

digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení. 

 Za město bychom chtěli opět podat společný projekt na Modernizaci odborných učeben v ZŠ.  

V  komisi v roce 2020 již bylo přijato usnesení, kde komise doporučuje v oblasti školství zpracování 
záměrů na modernizaci učeben polytechnické výchovy na Základních školách v Turnově.   
Začátkem ledna byli vyzváni ředitelé ZŠ, aby zpracovali záměry na modernizaci učeben polytechnické 
výchovy a vzhledem k šíři priority i na další odborné učebny.  
 
Byly předloženy záměry, které budou dále rozpracovány, zatím nebyl stanoven finanční limit:  
ZŠ Skálova - učebna polytechniky a robotiky, jazyková učebna (v ulici Skálova), učebny robotiky a 
koutek polytechniky, učebny VT (odloučená pracoviště v Alešově ulici).  
ZŠ 28. října - venkovní učebna na pozemku za Vesnou - na robotiku + polytechniku - tradiční řemesla 
(broušení kamenů, práce se sklem a kovem), učebna polytechniky z bytu školníka - práce se dřevem, 
kovem, aj., přírodovědná učebna, 2 jazykové učebny.  
ZŠ Žižkova - 2 učebny výpočetní techniky, učebna přírodních věd 1 – se zaměřením na fyziku, učebna 
Robotiky, učebna přírodních věd - se zaměřením na přírodopis.  
Zatím je celkový předpoklad 17 učeben. Hrubý odhad rozpočtu je min. 30 mil Kč. Z rozpočtu města 
toto nelze financovat a této dotační šance musíme využít.  
 
V minulém IROP období došlo ke komplikacím, kdy se nepodařilo sehnat spolehlivou firmu na 
zhotovení výtahů v ZŠ 28. října, firma nebyla schopna zakázku řádně dodělat, termín je posunut do 
konce března, projekt ještě není ukončen. Poté předpokládáme slavnostní ukončení, členové komise 
budou pozváni.  
Dále jsou prověřovány možnosti na záměry zájmového vzdělávání, které se týkají: odborné 
multimediální učebny a bezbariérových úprav v ZUŠ, úpravy hvězdárny na Výšince pro zájmové 
vzdělávání v oblasti přírodních věd a také mateřských škol (vázáno na nedostatečnou kapacitu, 
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doporučení hygieny na nevyhovující zázemí). Zde bude velmi záležet na uznatelnosti nákladů – 
stavební úpravy.  
 
 Školy samy mohou připravovat vlastní projektové záměry na úpravy zázemí kabinetů, či poradenská 
pracoviště, družiny  - předpokládáme, že na menší projekty budou školy moci žádat přes MAS Český 
ráj (menší dotační program), jako v minulém období např. mineralogická učebna Budeme rádi o 
specifické informace k dalším případným projektům. 
Metodiku IROP naleznete zde: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027, (oblasti školství od str. 70) 

 

Hlasování: 

Usnesení č. 1/2021  

Komise bere na vědomí informace o připravovaných záměrech v oblasti školství pro IROP na období 

2021 – 2027. 

         Hlasování 14/0/0 
Usnesení č. 2/2021  

Komise doporučuje zahájit přípravu pro podání žádosti do IROP na programové období 2021 – 2027 

na projekt „ Modernizace odborných učeb tří základních škol v Turnově II“ 

         Hlasování 14/0/0 
 

 

Materiál bude předložen na březnovém zasedání RM a poté bude předloženo na ZM. 

          

7/ OŠKS - Informace k provozu MŠ a ZŠ 

Mgr. Martina Marková - na MŠ bude probíhat zápis k předškolnímu vzdělávání, MŠMT prozatím 

nevydalo žádnou metodiku, která by upravovala zápis. Na MŠ a ZŠ nás čekají dny otevřených dveří, 

dle epidemiologické situace budou pravděpodobně dny otevřených dveří probíhat prezenčně, ale 

nejspíše jenom v individuální rovině. Informace bude zveřejněna na webových stránkách jednotlivých 

škol. U MŠ i v letošním roce bude probíhat elektronická podpora zápisů, usnadní tak zápisy v MŠ (pro 

rodiče i pro následné zpracování školami). 

Letní provoz MŠ  - s ohledem na epidemiologickou situaci budou mateřské školy o prázdninovém 

provozu zajišťovat vzdělávání pouze pro kmenové děti, z ostatních MŠ nebudou děti přijímány. 

Přerušení provozu každé MŠ je plánováno na 5-6 týdnů dle platného rozpisu.  

Na MŠ Turnov, Jana Palacha 1931, je vyhlášen konkurz na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele 

mateřské školy, stávající ředitelce Bc. Daně Musílkové končí funkční období. Postup je stejný jako 

v případě předchozích třech let, kdy na všech školách byl konkurz vyhlašován v případě konce 

šestiletého funkčního období.  

Čekáme informace o testování žáků na školách.  

Mgr. Jaromír Frič -  Jsou informace o tom, zda budou dodávány respirátory na školy?  

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027


Mgr. Petra Houšková - Dne 23. 02. 2021 má zasedat Zastupitelstvo Libereckého kraje, kde se bude 

jednat o distribuci ochranných pomůcek do škol v rámci ORP. Neoficiální informace je od MŠMT a 

SSHR, kde by od března mohly být dodány respirátory do MŠ, ZŠ, (3 respirátory na týden) určené pro 

pedagogické pracovníky.  

Mgr. Dagmar Rakoušová  - jsou nějaké inspirace o respirátorech pro děti z MŠ? Hygienickou stanicí 

LK bylo doporučeno jejich nošení, ale malým dětem jsou velké.   

Mgr. Petra Houšková -  Prozatím o vybavení ochrannými prostředky pro děti nemáme informace, pro 

školy jsou nadále k dispozici od města jednorázové roušky a nanofiltry. 

8/ Ostatní, diskuze 

Nebyly vzneseny žádné body do diskuze.  

 

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

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

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. 2. 2021 

Ověřila: Mgr. Petra Houšková, předsedkyně komise 

 


