
 

Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání 

konané dne 26.10.2015 

Celkový počet: 17 

Přítomno dle prezenční listiny: 14 

Omluveni: 3 

Neomluveni: 0 

 

Komise je usnášení schopná. 

 

Program:  

1. Úvod a představení nových členů komise – nyní 17 členů 

2. Schválení programu zasedání 

3. Kontrola splnění úkolů z minulého jednání  Komise pro výchovu a vzdělávání 

4. Informace o situaci kolem Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy v Turnově – 

Mgr. Petra Houšková 

5. Investiční priority v oblasti školství – Mgr. Petra Houšková 

    - příspěvek Mgr. Renaty Šulcové, ředitelky ZŠ Mašov  

 6. Informace místostarostky Mgr. Petry Houškové k oblasti školství: 

    - bezbariérovost škol 

    - novela Školského zákona 

    - projekt VCT 

    - parlament mládeže 

    - knihovna 

    - kapacita družin 

7. Ředitelské volno na ZŠ v Turnově, zápis k povinné školní docházce 

8. Ostatní 

 

 



K BODU 1) 

Předsedkyně komise představila nové členy komise – Mgr. Martinu Markovou, vedoucí OŠKS 

a Mgr. Jaroslava Kříže, ředitele knihovny. Celkový počet členů je 17. 

K BODU 2) 

Předsedkyně komise seznámila přítomné s jednotlivými body programu jednání. 

K BODU 3) 

Z minulého jednání komise nevyplynuly žádné úkoly. 

K BODU 4) 

Mgr. Petra Houšková, místostarostka,  seznámila přítomné s aktuální situací ohledně budovy 

Obchodní akademie, hotelové školy a střední odborné školy v Turnově –  ve Zborovské ulici. 

Dle sdělení paní místostarostky – Rada kraje v Liberci zamítla návrh výměny budov – ZŠ 

Alešova a OAHŠ Zborovská. Během 14 dnů doloží OAHŠ využití prostor ve Zborovské ulici. 

Zřejmě ve Zborovské ulici bude zachován pouze gastroprovoz. 

K BODU 5) 

Mgr. Petra Houšková seznámila přítomné s investičními prioritami v oblasti školství – viz  

dokumenty, které byly součástí zaslané pozvánky.  

Usnesení č. 4/2015 

Na základě seznámení s potřebami oprav u jednotlivých školských budov, doporučuje 

Komise pro výchovu a vzdělávání zařadit investiční priority města v tomto pořadí: 

1) Rekonstrukce budovy ZŠ Alešova – 3. etapa 

2) Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci ZŠ Mašov s cílem vyčkat na 

vhodný dotační titul 

3) Řešení havarijních stavů a oprav na školských budovách:  střecha ZŠ Žižkova, kotle 

Hlasování: 14/0/0 (pro/proti/zdržel se) 

 

K BODU 6) 

Paní místostarostka seznámila přítomné s těmito oblastmi: 

 Bezbariérovost – od příštího školního roku musí být umožněn bezbariérový přístup 

handicapovaným žákům – ten bude zajištěn na ZŠ Skálova (bezbariérový vstup + 

bezbariérová toaleta), ostatní turnovské základní školy budou bezbariérově zařízeny 

výhledově -  až na základě vhodného dotačního titulu. 

 Novela školského zákona – povinný poslední rok předškolního vzdělávání – stravné i 

úplata za vzdělávání – bezplatné (pro město Turnov – náklad ve výši 2.100.000 Kč) 

 VCT – ve spolupráci s VCT bude pokračovat projekt „Vytváříme podmínky pro školní 

úspěšnost“ – projekt bude podporovat nejen žáky, ale také učitele i školy samotné. 



 Parlament mládeže –  zúčastnily se všechny základní školy  a téměř všechny střední 

školy v Turnově – nezapojila se pouze OAHŠ a SOŠ Turnov. 

 Městská knihovna Antonína Marka Turnov – byl představen nový pan ředitel – Mgr. 

Jaroslav Kříž. 

 Kapacita družin na základních školách – ředitelé byli seznámeni s dotačním 

programem MPSV, dle kterého si mohli požádat o finanční podporu související 

s rozšířením školní družiny na školách – jak však uvedli – pro administrativní 

náročnost projektu nevyužili. 

 

K BODU 7 

Ředitelé turnovských základních škol se dohodli na těchto  termínech: 

 Ředitelské volno: 

16.11.2015 (pondělí)  a 21.12. – 22.12.2015 (pondělí, úterý) 

 Zápis k povinné školní docházce 

15.1.2015 (pátek) 

 

K BODU 8 

Mgr. Jana Dontová poukázala na zrušení svozu odpadů, kde na místo nynějšího bezplatného 

svozu, bude tato služba za úplatu. Poplatek tak bude škola, která tohoto svozu odpadu 

využívala hradit ze svého rozpočtu. 

 

 

Zapsala: Renata Brychová, dne 2.11.2015 

Ověřila: Ing. Jana Rulcová, předsedkyně komise 

Č.j.: SKO/15/2043/Brr 

 


