
Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 25. dubna 2022 

(2. jednání v roce 2022) 
 

Celkový počet členů komise: 17 

Přítomni dle prezenční listiny 12 členů komise  

Nepřítomni: dle prezenční listiny 

Komise je usnášení schopná. 

 

1/ Aktuální informace k přípravě projektu Modernizace ZŠ - 2. etapa 

2/ Aktuální informace k táborové základně Krčkovice 

3/ Plánované opravy - školské objekty, zahrada MŠ Zborovská  

4/ Rozšíření kapacity ZŠ, demografická studie 

5/ Dětská skupina - vypsaný dotační titul 

6/ Integrace dětí z Ukrajiny v rámci ZŠ  

7/ Diskuse 

 

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

s programem, program byl přítomnými členy schválen, nebyly vzneseny připomínky k programu 

jednání, byla prověřena přítomnost členů dle prezenční listiny.  

 

1. Aktuální informace k přípravě projektu Modernizace ZŠ - 2. etapa  

Mgr. Petra Houšková - informovala o již schváleném záměru dotace IROP na polytechnické vzdělávání 

a modernizaci odborných učeben, nyní se připravují žádosti, výzva IROP se předpokládá na (květen -

červen). Na ZŠ Skálova mají vzniknout polytechnické učebny s bezbariérovým přístupem, vybavení 

robotikou.  V projektu se také počítá s malou učebnou cizích jazyků, která není zahrnuta do IROP, 

z důvodu nesplnění podmínky bezbariérovosti. Na ZŠ 28. října je zpracována projektová dokumentace 

na učebnu přírodních věd, polytechniky, jazykové učebny. Na ZŠ Žižkova má vzniknout učebna 

výpočetní techniky, přírodních věd -  fyziky, přírodopisu, robotiky. 

Celkem tedy bude na základních školách zmodernizováno 9 učeben. Kalkulace rozpočtu byla v roce 

2021 ve výši 47 mil. Kč.  

Na ZŠ 28. října je záměr vybudovat pavilón polytechniky - venkovní učebnu, do žádostí IROP bude 

vložena samostatně, cena je předpokládána na 21 mil. Kč + vybavení 5 mil. Kč. V současné době řešíme 

prodloužení smlouvy na projekční práce, splnění technických a hygienických podmínek projektu atd. 

 

2. Aktuální informace k táborové základně Krčkovice 



Mgr. Petra Houšková - v RM byla projednána rekonstrukce táborové základny v Krčkovicích, budova 

dřevostavby, v projektu je počítáno se vznikem hygienického zázemí, kuchyně, výdejny i přístupové 

cesty. Předpokládané náklady vyčísleny na 11 mil. Kč, stavba by měla být zahájena po letní sezoně. 

Základna byla převedena do majetku společnosti Městská sportovní Turnov s.r.o., která bude 

rekonstrukci realizovat a některé stavební práce bude realizovat svépomocí, dojde tak k úspoře cca 2 

mil. Kč. Nový objekt by měl být zrealizován v roce 2023, do zahájení letní sezony.  

3. Plánované opravy - školské objekty, zahrada MŠ Zborovská 

Mgr. Petra Houšková - z důvodu úspory cca. 2 mil. Kč na táborové základně v Krčkovicích budou 

zrealizovány dlouho plánované opravy na turnovských školách a školských organizacích (výměna 

dešťových svodů, výměna podlah, dveří do tělocvičny, aj.) Připravena je také rekonstrukce zahrady na 

MŠ Zborovská (bezbariérovost, přístupové cesty, herní prvky aj.), předpokládaná výše nákladů je 1,5 

mil. Kč. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele, realizace od července 2022.  

4. Rozšíření kapacity ZŠ, demografická studie 

Postupně jsou realizovány jednotlivé kroky s cílem navýšit kapacity škol prostřednictvím dotačního 

titulu na rozšíření kapacit ZŠ.  Nyní se zpracována demografická studie, kde se předpokládá možné 

navýšení o cca 540 žáků. Probíhají jednání s Libereckým krajem o možnostech výměny objektů budovy 

sídla ZŠ Zborovská, Zborovská 519 a OAHŠ budova Alešova 1723. Záměr je reálný, za předpokladu 

dodržení podmínek uvolnění budovy, které jsou vyčísleny na 200 mil. Kč. (přemístění budovy COV, 

úprava půdních prostor, střešní krytina, úprava COV na ZŠ praktickou aj.) Proběhla i jednání na MŠMT 

k možné dotaci na rozšíření kapacit základní školy. Realizací záměru by tak na Turnově II. vznikla 

plnohodnotná ZŠ. Prověřovány jsou také kapacity stávajících městských budov či případné vhodné 

pozemky pro novou výstavbu.  Vytipován byl také prostor bývalých pekáren, Pekařova ulice na 

Daliměřicích. RM zadala zpracování studie na úpravy objektu Alešova 1723 pro ZŠ.  

5. Dětská skupina - vypsaný dotační titul 

Město reaguje na vyhlášený dotační titul MPSV. Vytipován byl prostor bývalé ordinace v budově MŠ J. 

Palacha, prostory bohužel nevyhovují podmínkám a hygienickým požadavkům pro dětské skupiny, 

nutnost dodržení prostoru 3m2/dítě. Pro vznik dětské skupiny tedy hledáme vhodné prostory pro 24 

dětí (2 skupiny po 12 dětech). Dotační titul byl MPSV vyhlášen 18. 3. 2022, žádost má být zaslána včetně 

projektové dokumentace do 30. 6. 2022. Bohužel do tohoto termínu není reálné mít k dispozici 

všechny dokumenty, které mají být součástí žádosti.  Záměr zřízení dětské skupiny nyní projedná RM a 

žádost chceme podat v druhém termínu do 30. 9. 2022. Nyní město intenzivně hledá prostory k 

rekonstrukci či nákup objektu pro zřízení dětské skupiny, prověřujeme městské objekty, např. Skálova 

84. Vytipováváme také poskytovatele dětské skupiny, se kterým by byla uzavřena smlouva. 

Udržitelnost této dotace je 10 let.  

6. Integrace dětí z Ukrajiny v rámci ZŠ 

 

Mgr. Petra Houšková - poděkovala všem zúčastněním v činnosti spojené s integrací a vzdělávání 

ukrajinských dětí. Poděkování patří také pedagogům, kteří se podílejí na vzdělávání ukrajinských dětí. 

Děti se adaptují v Adaptačním centru v SVČ Žlutá ponorka, probíhá zde intenzivní výuka českého jazyka.  

 

Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil - v adaptačním centru je nyní cca 30 dětí, rozděleny do 2 skupin.  Prostory 

jsou limitované. Provozujeme zde také kontaktní centrum, které je otevřeno během dopoledních 



hodin. U menších dětí jsou ještě kapacity volné, starší děti se snažíme začlenit do kurzů, které probíhají 

na VCT. Je problém je umísťovat do ZŠ.  

 

Mgr. Michal Loukota - ZŠ Skálova požádala o dočasné navýšení kapacity o 30 dětí, nyní 27 dětí přijato, 

1 místo z mimořádné kapacity je volné na Alešovce a další 2 jsou rezervována pro zápis do 1. třídy, 

taktéž na Alešovce. 

 

Mgr. Jaromír Frič - na ZŠ 28. října je přijato 15 dětí, v září je rozdělíme do tříd, nemáme prostory, 

budeme potřebovat dočasně rozšířit kapacitu o 15 dětí.  

 

Mgr. Ivo Filip - na 1 stupni máme přijato 15 dětí, ráno se schází v klubu, děti dělíme dle znalostí, 

kapacity ještě volné máme, ovšem záleží podle tříd.  

 

Mgr. Petra Houšková - OŠKS postupně na základě doporučení z adaptačního centra hledá místo pro 

děti do škol. Na ORP Turnov registrujeme 70 dětí školního věku. Hodně dětí preferuje distanční výuku 

z Ukrajiny. Ukáže vývoj situace, jestli budou mít zájem o přijetí do škol od září 2022. 

 

Mgr. Michal Loukota - rodiče aktivně projevují zájem o přijetí, přijímáme děti, které nemají distanční 

ukrajinskou výuku.  

 

Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil - s ukrajinskými rodiči aktivně komunikujeme, mají zájem hlavně o předškolní 

vzdělávání. 

 

Mgr. Petra Houšková - kapacita pro předškolní vzdělávání je velmi omezena, uvidíme dle počtu 

přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání a volných kapacit, po zápise, který je stanoven na 4. května 

2022. Dle stanovených kritérií je nutnost přijmout do mateřských škol všechny turnovské děti, které 

dosáhnout věku 3 let do 31. srpna 2022.  Pro děti cizince, které jsou definovány zákonem Lex Ukrajina, 

bude stanoven termín zvláštního zápisu. OŠKS zjistí počet ukrajinských dětí, které byly přijaté na střední 

školy v Turnově.  

 

Bylo přislíbeno korektní jednání a podpora ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje, odborem 

školství, tělovýchovy a sportu při problematice přijímaní ukrajinských dětí. 

 

7. Diskuse 

 

Mgr. Petra Houšková - pozvala přítomné členy komise na Kulatý stůl, který proběhne ve středu 4. 

května od 14 hodin v zasedací místnosti na Nové radnici na téma „Jen to zkusím“, problematika drog 

na našich školách. Školy již obdržely e-mailem pozvánku i s programem.  

Soukromá základní škola LESVES s.r.o. je již zapsána ve školském rejstříku.  Od září 2022 bude pro školní 

rok 2022/2023 otevřen zatím první ročník základní školy pro cca 45 dětí. 

Upozornění při zaměstnávání ukrajinských občanů - nutné ohlídat lékařské prohlídky a očkování 

z důvodu často se vyskytujících nemocí jako tuberkulóza či černý kašel.  

 

 

Mgr. Petra Houšková informovala o zapsání soukromé školy. 

 



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

 

Termín příštího jednání komise je předpokládán na 27. června 2022 od 13:00 hodin.  

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 

Ověřila: Mgr. Petra Houšková, předsedkyně komise 


