
Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 7. února 2022 

(1. jednání v roce 2022) 
 

Celkový počet členů komise: 16 

Přítomni dle prezenční listiny 11 členů komise  

Nepřítomni: dle prezenční listiny 

Komise je usnášení schopná. 

 

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

s programem, nebyly vzneseny připomínky k programu jednání, byla prověřena přítomnost členů dle 

prezenční listiny.  

 

1. Soukromá základní škola – Lesves s.r.o.  

Členové komise byli seznámeni s žádostí o stanovisko ke zřízení soukromé základní školy v Turnově, 

která zde má vzniknout od 1. 9. 2022. Vznik školy s waldorfskou pedagogikou a rozšíření stávajících 

kapacit základních škol a nabídky možností základního vzdělávání je v souladu s koncepcí. Byla 

diskutována i nabídka možné spolupráce s turnovskými základními školami.  

Usnesení č. 1/2022 

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov doporučuje RM vydat souhlasné stanovisko pro 

působení soukromé ZŠ - Lesves, s.r.o. na území města. 

Hlasování (10/0/1) 

2. Kapacity MŠ a ZŠ 

Práce s kapacitami našich škol vychází z koncepce pro tuto oblast. Postupně jsou realizovány jednotlivé 

kroky s cílem navýšit kapacity škol, ideálně vznikem nové MŠ a nové ZŠ. Jsou prověřovány prostorové 

i finanční možnosti záměru. Probíhají jednání s Libereckým krajem o možnostech jejich objektů, jsou 

prověřovány kapacity stávajících městských budov a hledány případné vhodné pozemky pro novou 

výstavbu. Při plánované výstavbě či rekonstrukci objektu je třeba předpokládat náklady 1 mil. Kč/dítě 

(žák). Proběhla i jednání na MŠMT k možné dotaci na vybudování nových kapacit škol. V tuto chvíli je 

třeba připravit ještě demografickou studii, aby v případě potřeby a vhodného dotačního zdroje byla 

k dispozici.  

V diskuzi zazněly prostorové návrhy k prověření – Hasičárna Daliměřice, bývalá restaurace Pod Hlavaticí, 

objekt v Nudvojovicích čp. 1042. 

Usnesení č. 2/2022 

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov doporučuje zadat zpracování demografické studie 

za účelem zjištění potřebného navýšení kapacity v MŠ a ZŠ. 

Hlasování (11/0/0) 



3. Navýšení kapacity ZUŠ 

Komise byla seznámena s průběhem jednání o možné navýšení kapacity ZUŠ Turnov. Bohužel však 

v tuto chvíli není dle informací z KÚ LK navýšení možné, neboť kapacita má být v Libereckém kraji 

navýšena jinému subjektu. V současnosti zápis nové kapacity není ještě ve školském rejstříku a 

možnosti navýšení kapacity turnovské ZUŠ budou nadále prověřovány.  

 

4. SVČ Žlutá ponorka – záměr na vybudování odborné učebny se zaměřením na práci s materiálem  

Na turnovských ZŠ byly a jsou modernizovány odborné učebny v rámci projektů IROP – jedná se o 

polytechnické, jazykové a přírodovědné učebny. Pro zájmové vzdělávání je také záměr modernizace, 

s podporou dotačního programu IROP. Má se jednat o vybudování učebny na práci s materiálem – 

úprava stávající učebny v přízemí. 

Usnesení č. 3/2022 

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov doporučuje zpracovat záměr na modernizaci učebny 

polytechnické výchovy v rámci zájmového vzdělávání při Středisku volného času Žlutá ponorka. 

Hlasování (10/0/0) 

5. Záměr na zřízení dětské skupiny 

Potřebnost dětské skupiny či podobné péče vyplývá z komunitního plánu. Jsou předpokládány dotační 

tituly na max. 30 mil. Kč, které mají být určeny na rekonstrukci či nákup objektu pro zřízení dětské 

skupiny (4, 12 nebo 24 dětí). Od roku 2021 se v případě dětské skupiny jedná o služku, na kterou 

přispívá stát – rodič tak nenese všechny náklady.  Nyní je vyhledáván vhodný objekt. Z diskuze 

vyplynula jako možnost budova bývalého dětského oddělení v areálu turnovské nemocnice.  

6. Ostatní 

K. Bárta – informoval o ukončení projektu MAP Turnovsko II ke konci února, bude navazovat projekt 

MAP Turnovsko III (bez implementační části) po dobu 18 měsíců. Z OP JAK se předpokládá další 

pokračování projektu, IV. etapa. I přes ukončení současného projektu stále trvá nabídka pomoci a 

podpory školám.  

Eva Kordová – poděkovala za podporu výchovy ke čtenářství a čtenářské gramotnosti v projektu MAP 

Turnovsko II. 

 

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

 

Termín příštího jednání komise je předpokládán na 28. března 2022. 

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: Martina Marková 

Ověřila: Mgr. Petra Houšková, předsedkyně komise 


