
Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání 

konané dne 1.4.2015 

Celkový počet: 16 

Přítomno dle prezenční listiny: 12 

Omluveni: 2 

Neomluveni: 2 

Komise je usnášení schopná. 

Program:  

1. Úvod – schválení programu 

2. Kontrola splnění úkolů z předcházejícího jednání 

3. Investiční priority města pro období 2015-2018 

4. VCT – průběh realizace projektů a novinky v činnosti 

5. Informace ze Svazu měst a obcí 

6. Informace o jednání na LK s pí. Losovou 

7. Informace o výstupech schůzky týkající se občanské vybavenosti 

8. Euroregion FMP – informace 

9. Zastoupení ZŠ Mašov v komisi 

10. Diskuse 

K bodu 1) 

Usnesení č.1/2015: Program byl schválen dle návrhu. 

Hlasování:12/0/0 

 

K bodu 2) 

Jediným nesplněným úkolem je návštěva Ing. Rulcové na jednotlivých školách a školských zařízeních, 

bude splněno do příštího jednání komise. 

Po diskusi byla úprava materiálu Strategického plánu vzdělávání Turnova a jeho okolí, zpracovaného 

v roce 2009, odložena na podzim 2015. Hlavním důvodem je skutečnost, že v této chvíli připravují 

podobné materiály v rámci projektů OPVK č. 46, resp. ESF – meziobecní spolupráce. Zároveň je na LK 

připravován KAP, který bude rozpracován do MAP. 

K bodu 3) 

Po diskusi bylo přijato usnesení č.2/2015: Komise považuje za hlavní priority v oblasti školství tyto 

tři akce: 

a) Výměnu střešní krytiny na ZŠ Žižkova 

b) Celkovou rekonstrukci ZŠ Alešova 

c) Celkovou rekonstrukci ZŠ Mašov 

Hlasování:12/0/0 



 

 

K bodu 4)  

Dr. Dudková informovala o projektech, které v současné době realizuje VCT. Zároveň vyjádřila obavy o 

další fungování s ohledem na skutečnost meziobdobí, kdy projekty končí a zároveň ještě nejsou 

vypsány nové výzvy. Přítomní ředitelé vyjádřili podporu tomuto subjektu a jeho potřebnosti pro své 

školy. 

K bodu 5-8)  

MST Houšková informoval o jednání školské komise Svazu měst a obcí ČR, o jednání na LK s pí. Losovou, 

radní pro školství, a o připravovaných výzvách v rámci Euroregionu Nisa. 

K bodu 9)  

Mgr. Bárta navrhl za novou členku komise Mgr. Renatu Šulcovou, ředitelku ZŠ Mašov. 

Usnesení č. 3/2015:  

Komise pro výchovu a vzdělávání souhlasí se jmenováním Mgr. Renaty Šulcové za členku komise a 

pověřuje MST Houškovou projednáním v RM.  

Hlasování:12/0/0 

Ad 10) Přítomní se dohodli, že jednacím dnem komise bude pondělí a čas od 13.00 hodin.  

Příští jednání komise bude dne 25.5.2015 od 13:00 hod. 

Zapsal: René Brož 

Ověřila: Ing. Jana Rulcová, předsedkyně komise 

Č.j.: SKO/15/626/Brr 

 


