
 

ZÁPIS ze zasedání  

Komise pro výchovu a vzdělávání 

dne 17.12.2014, od 13:30 hod. 

 
Celkový počet: 16 

Přítomni dle prezenční listiny: 11 

Omluveni: 5 

Neomluveni: 0 

 

Komise je usnášení schopná. 

 

Program jednání: 

1. Uvítání všech členů komise, jejich krátké představení 

2. Seznámení s Jednacím řádem komise 

3. Strategický plán rozvoje školství z roku 2009 – PhDr. Brož 

4. Seznam všech školských zařízení zřizovaných Městem Turnovem – PhDr. Brož 

5. Školské rady při ZŠ od 1. 11. 2014 

6. Přestěhování ZŠ Zborovská, od 1. 1. 2015 pod Městem Turnovem –  

Mgr. Štoudková 

7. Zápis do prvních ročníků ZŠ – ředitelé ZŠ 

8. Správa majetku – rozpočet pro školství, plánované investice do školství 

9. Založení zvláštního fondu pro potřeby škol – PhDr. Brož 

10. VCT Turnov – průběh realizace projektu – PhDr. Dudková 

11. Diskuse 

 

K bodu 1) 

Uvítání všech členů komise, jejich krátké představení 

Předsedkyně komise – Ing. Jana Rulcová přivítala přítomné členy a vzájemně si byli ostatní 

členové představeni. Předsedkyně seznámila přítomné s programem jednání. 

 

 



Komise na svém prvním zasedání hlasovala o funkci zapisovatele. 

Usnesení č. 2 /2014 

Komise pro výchovu a vzdělávání jmenuje zapisovatelkou Renatu Brychovou, pracovnici odboru 

školství, kultury a sportu. 

Hlasování: 11/0/0 (pro/proti/zdržel se) 

 

K bodu 2) 

Seznámení s Jednacím řádem komise 

Předsedkyně komise seznámila přítomné s Jednacím řádem komise Rady Města Turnova. 

 

K bodu 3) 

Strategický plán rozvoje školství z roku 2009 – PhDr. Brož R. 

PhDr. Brož R.  informoval o existenci Strategického plánu rozvoje vzdělávání, zároveň navrhuje 

jeho aktualizaci. Do příštího jednání členové komise vysloví názor na tento materiál a jeho 

možnou úpravu a smysl. 

 

K bodu 4) 

Seznam všech školských zařízení zřizovaných Městem Turnovem  

Přítomní obdrželi v papírové podobě seznam škol a školského zařízení, které zřizuje MĚSTO 

TURNOV. 

 

K bodu 5) 

Školské rady při ZŠ od 1. 11. 2014 

Pan místostarostka – Mgr. Petra Houšková informovala přítomné o aktuálním složení členů 

školských rad při základních školách. Předsedkyně komise požádala přítomné, kteří jsou zároveň 

členy školských rad, aby si připravili do příštího jednání komise  podněty či požadavky, které 

vyplynuly z jednání ŠR. 

 

 



K bodu 6) 

Přestěhování ZŠ Zborovská, od 1. 1. 2015 pod Městem Turnovem  

Mgr. Štoudková informovala o přestěhování a současných prostorových podmínkách školy. 

Zároveň vyjádřila kladné hodnocení nad současným stavem. 

 

K bodu 7) 

Zápis do prvních ročníků ZŠ – ředitelé ZŠ 

Ředitelé škol informovali o termínu zápisů do 1. ročníků Základních škol v Turnově – 15.1.2015 

(čtvrtek), od 10:00 do 17:00 hod. 

Dle sděleni Mgr. Leitnerové - PPP bude šetřit děti po 1.4.2015, tj. výsledky lze očekávat až 

v průběhu května 2015. 

K bodu 8) 

Správa majetku – rozpočet pro školství, plánované investice do školství 

Ing. Osička informoval přítomné o rekonstrukcích na jednotlivých školách. Bližší informace 

ohledně plánovaných investic pro rok 2015 budou známy až po zhotovení rozpočtu města, tj.  

v měsíci únoru 2015. 

 

K bodu 9) 

Založení zvláštního fondu pro potřeby škol – PhDr. Brož R. 

Vedoucí odboru školství PhDr. Brož R. -  navrhuje zřídit fond na mimořádné aktivity škol, např. 

výročí školy. Přítomní do příštího zasedání přinesou návrhy na možné zaměření fondu, poté 

bude vytvořena pracovní skupina, která by navrhla přesné znění pravidel. 

 

K bodu 10) 

VCT Turnov – průběh realizace projektu  

Mgr. Bárta K. informoval o projektu Města Turnova „Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost 

v rámci výzvy MŠMT č. 46“. Zapojeny jsou všechny základní školy v rámci působnosti ORP 



Turnov – mimo Příšovice. Náklady projektu: 7.482.624,84 Kč. Projekt je zaměřen na podporu 

žáků ohrožených školním neúspěchem – práce asistentů pedagoga, speciálních pedagogů, 

psychologů, individuální práce učitelů se žáky. Součástí projektu je i další vzdělávání pedagogů, 

hospitace, kulaté stoly a vytvoření Strategie základního vzdělávání s ohledem na rovné 

příležitosti. Ohlasy ze školy jsou pozitivní. 

 

K bodu 11) 

Diskuse 

Předsedkyně komise - v souvislosti s bezpečností na školách žádá, aby si ředitelé připravili do 

příštího jednání komise - podněty (nápady) pro zajištění bezpečnosti žáků na školách. 

 

Předsedkyně komise informovala přítomné o plánované návštěvě na jednotlivých školách a ŠZ – 

návštěvy budou probíhat zřejmě v měsíci lednu a únoru 2015 -  na základě telefonické domluvy. 

 

Přítomni se dohodli na ředitelském volnu ve dnech 29. a 30.6.2015 (pondělí, úterý). 

 

 

Zapsala: Renata Brychová, 22.12.2014 

Ověřila: Ing. Jana Rulcová, předsedkyně komise 

ČJ: SKO/14/657/Brr 

 
 


