
 

Zápis z online komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 20. září 2021 

(2. jednání v roce 2021) 
 

Celkový počet členů komise: 17 

Přítomni dle prezenční listiny 12 členů komise  

Nepřítomni: Mgr. Leitnerová Jana, Weissová Daniela, Reichlová Nicol, Mgr. Renata Šulcová, Mgr. 

Marková Martina 

Komise je usnášení schopná. 

Program jednání komise: 

1. Strategický plán  

2. Získané dotace pro MŠ a ZŠ 

3. Plánované žádosti o dotace - IROP Modernizace II, IROP přes MAS Český ráj, Program rozvoje 

venkova  

4. Realizované investice ve školách  

5. Ostatní 

Předsedkyně komise Mgr. Petra Houšková přivítala přítomné členy komise, představila nového člena 

komise pana Mgr. Vítězslava Šťastného, DiS. Členy komise seznámila s programem, nebyly vzneseny 

připomínky k programu jednání, byla prověřena přítomnost členů dle prezenční listiny.  

Mgr. Petra Houšková - předala vyjádření informace z MŠMT k problematice školních akcí (divadelní 

představení, čtenářské akce v knihovně, sportovní akce apod.) 

Děti z MŠ a žáci ZŠ mohou navštěvovat podobné typy akcí pořádané mimo školní budovu (divadelní 

představení, čtenářské akce v knihovně, sportovní akce apod.) za splnění dalších podmínek, které 

naleznete zde:  https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#34- V případě sportovišť a bazénů lze 

míchat v rámci jedné školy děti (žáky) bez potřeby dokládání OTN, v ostatních veřejných místech je nutné 

dokládat OTN vždy. Lze využít testy poskytované školám z MŠMT, v případě jejich dostatečného 

množství, ale musí se otestovat na místě. V těchto případech škola nevykazuje do systému Covid forms 

app, ale vede si vlastní evidenci účelu využití testů. Samotestování doma nelze využít. 

 

1. Strategický plán  

Mgr. Petra Houšková - Členům komise byl zaslán s pozvánkou návrh Strategického plánu rozvoje města 

Turnov 2021-2029 (Analytická část, Návrhová část, Akční plán/Zásobník projektů, Vyhodnocení 

dotazníku) k prostudování a připomínkování. Předsedkyně projednala s členy komise návrh plánu, 

v němž je např. zahrnuta rekonstrukce plášťů a střechy budov ZŠ Skálova, ZŠ Žižkova, modernizace 

budov, nová budova knihovny ve Skálově ulici, řešena je prostorová kapacita mateřských škol, 

rekonstrukce gymnázia, výstavba nového objektu pro školu aj.  

https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#34-


Připomínkovali:  

Mgr. Petra Houšková - str. 13/ vývoj počtu žáků 1. ročníků, zaměněn počet ZŠ Skálova x ZŠ 28. října.  

Mgr. Karel Bárta - zaslal připomínky na e-mail předsedkyni komise dne 20. 9. 2021. 

Ing. Tomáš Zakouřil - ve strategickém plánu nebylo pamatováno na zájmové vzdělávání, připomínky 

zašle. 

Členové komise mají možnost zaslat další své připomínky do pátku 24. 9. 2021 paní Ing. Evě Krskové 

nebo Mgr. Houškové.  

 

2. Získané dotace pro MŠ a ZŠ  

Mgr. Petra Houšková - školy využily možnost čerpat dotace přes MAS Český ráj (menší dotační 

program), finanční výpomoc např. na vybavení školních kuchyní (ZŠ Skálova, ZŠ Žižkova, MŠ Zborovská), 

jedná se o dotaci (100 - 200 tis. Kč) ve výši 80%, zbytek z vlastních zdrojů.  

Mgr. Dagmar Rakoušová - MŠ a ZŠ Sluníčko obdržela dotaci z IROP na sociální služby ve výši 1 246 tis. 

Kč na vybavení nových tříd, nábytek, relaxační místnost, vibrační pomůcky. Ředitelka organizace 

pozvala přítomné k návštěvě nových prostor.   

Mgr. Petra Houšková – získána dotace na sociální služby, vybavení budovy obdržel FOKUS Turnov, z. s. 

 

3. Plánované žádosti o dotace - IROP Modernizace II, IROP přes MAS Český ráj, Program rozvoje 

venkova  

Mgr. Petra Houšková - na jaře roku 2022 bude opět možnost čerpat dotace z Programu rozvoje 

venkova (investiční priority schváleny ŘV projektu MAP Turnovsko II.) Programové období IROP 2021-

2027 hlavní oblast, kde chceme 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. Předpoklad je 11 

učeben. Výzvy budou nejspíše v první polovině roku 2022. Projekt je předpokládán na 3 roky. 

V současné době se pracuje na projektu (technické dokumentaci) a projektu na venkovní učebnu u ZŠ 

28. října.  

Rovněž se připravují žádosti do výzvy IROP vzdělávání přes MAS Český ráj.  

Školám a školským zařízením bylo doporučeno sledovat dotační tituly.  

 

4. Realizované investice ve školách  

Přestavba a výstavba ZŠ Mašov v částce 43 mil. Kč, bez významných vícenákladů, ještě chybí realizace 

venkovního hřiště, město chce požádat Liberecký kraj o dotaci na vybudování nového hřiště, který již 

v minulosti poskytl dotaci na hřiště na ZŠ 28. října.  



Realizována byla také výměna oken na ZŠ Žižkova 600 tis. Kč, na ZŠ Skálova byla vyměněna okna za 800 

tis. Kč a sociální zázemí u tělocvičny 1 400 tis. Kč, na MŠ J. Palacha byla provedena oprava toalet 182 

tis. Kč.    

 

5. Ostatní, diskuze 

 

Eva Kordová - upozornila na nedostatečnou znalost českého jazyka žáků 6. tříd, kteří se účastnili aktivit 

v knihovně. Distanční výuka se na žácích projevila, žákům chybí znalosti, je možné přidat žákům 

vyučovací hodinu českého jazyka?  

Mgr. Jaromír Frič - snažíme se posílit předměty jako je český jazyk a matematika. 

Mgr. Michal Loukota - pro 6. třídy jsme již přidali hodinu českého jazyka navíc. 

Eva Kordová - připravujeme akci Děti Turnovu, jsme rádi, že se základní školy zapojují, i ZŠ Zborovská a 

ZUŠ, které na letáčku nemají logo. Tímto se omlouváme.  

Pozn. 13:37 hod. odchází pan Loukota. 

Mgr. Vítězslav Šťastný - od 1. 9. 2021 navštěvuje ZŠ Zborovská 7 nových prvňáčků (1 žák 

pravděpodobně bude mít odklad). Celkově je na škole 59 žáků. Žáci jsou většinou z Turnova, Jenišovic 

a blízkého okolí. Stavební limit budovy je 75 dětí. Pedagogický sbor je naplněn, atmosféra na škole 

dobrá.  Máme 3 speciální třídy, kde je pedagog + asistent, 5 tříd praktických. Rozmístění tříd je 

následující:  1. třída, 2. třída + 3. třída, 4. třída není, 5. třída + 6. třída, 7. třída (10 žáků), 8. třída + 9. 

třída. V 9. třídě máme 3 žáky. 

PaeDr. Jaroslava Dudková - VCT o.p.s. otevírá aktivity pro děti a kurzy, čekali jsme větší zájem, ale 

většinu kroužků otevřeme. Očekáváme nový projekt - Duševní zdraví dětí pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Končí 

projekt formálního vzdělávání, kde se zapojila ZŠ Žižkova a ZŠ 28. října. Každá škola obdrží 4 tablety. 

Hledáme lektora angličtiny. 

 

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

Termín příštího jednání komise je předpokládán na 22. listopadu 2021 od 13:00 hod.   

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 21. 9. 2021 

Ověřila: Mgr. Petra Houšková, předsedkyně komise 

 


