
 

Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání 

konané dne 29.2.2016 

Celkový počet: 18 

Přítomno dle prezenční listiny: 13 

Omluveni: 5 

Neomluveni: 0 

Hosté:  

Ing. Milena Lednejová – ředitelka Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné 

školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 

Mgr. Lenka Nováková – ředitelka Střední zdravotnické školy, Turnov 

 

Komise je usnášení schopná. 

 

Program:  

1. Úvod - odsouhlasení programu jednání 
 

2. Kontrola splnění úkolů z předcházejícího jednání – Ing. Rulcová J. 
 
3. Situace na ZŠ po zápisech do 1. tříd, počet žáků ve školách pro školní rok 2016/2017 – 

ředitelé ZŠ –  Mgr. Marková M. 
 

4. Obory středních škol v městě Turnově pro šk. rok 2016/2017 – ředitelé SŠ 
 
5. Fungování OAHŠ a SOŠ Turnov od šk. roku 2016/2017 – Ing. Lednejová M. 
 
6. Zdravé město Turnov – Mgr. Houšková P. 
 
7. Společné vzdělávání – Mgr. Štoudková J. 
 
8.    Různé 

 

K BODU 1) 

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a seznámila je s programem jednání. 

 



K BODU 2) 

Předsedkyně komise sdělila, že z posledního jednání komise nevyplynuly žádné úkoly ke 

kontrole. 

 

K BODU 3) 

Ředitelé základních škol seznámili přítomné s výsledky zápisu dětí do 1. ročníků – viz tabulka 

níže: 

Základní škola Zapsaný počet 
dětí (15.1.2016) 

Z toho 
předpokládaný 
počet odkladů  

Předpokládaný 
počet žáků 1. roč. 
pro školní rok 
2016/2017  

Počet 
tříd 

ZŠ Skálova (Alešova) 63 7 56 2 

ZŠ 28. října 84 8 76 3 

ZŠ Žižkova 91 10 81 3 

ZŠ Mašov 24 1 17 1 

ZŠ Zborovská 3 0 3 1 

ZŠ speciální-Sluníčko, 
Kosmonautů 

2 1 1 1 

CELKEM 
 

267 27 234 11 

 

 

K BODU 4) 

Zástupci středních škol v Turnově seznámili přítomné s obory na SŠ pro školní rok 

2016/2017. Bližší informace ohledně oborů a počtu přijímaných žáků – k dispozici na 

stránkách školy (OAHŠ a SOŠ, SUPŠ, SZŠ, Gymnázium). 

 

K BODU 5) 

Ředitelka Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 

519, příspěvková organizace – Ing. Milena Lednejová uvedla, že se nemůže v současné době 

vyjádřit na téma „Fungování školy ve školním roce 2016/2017“  – vše se odvíjí od příjímacího 

řízení na školách, které proběhne v měsíci dubnu 2016, a záleží na pokynech zřizovatele.  

 

K BODU 6) 

Paní místostarostka seznámila přítomné s rozbíhající se činností Parlamentu mládeže, kde 

jsou zastoupeny děti ze všech základních škol a většiny středních škol. Parlament mládeže se 

schází pravidelně, žáci a studenti diskutují, hledají společné náměty, vzájemně komunikují. 



Paní místostarostka seznámila přítomné s programem „Skutečně zdravá škola“. K tomuto 

programu proběhl na Hotelové škole seminář, kde se diskutovalo stravování na školách, 

stravovací návyky, jídelníčky, stravovací trendy. K programu se přihlásily v Turnově tři  

mateřské školy. V rámci pracovní skupiny byly mapovány preventivní programy na školách.  

 

K BODU 7 

Ředitelka Základní školy Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace seznámila přítomné  

s tématem: „Společné vzdělávání“ – viz zaslaná příloha zápisu.   

 

K BODU 8 

 V Turnově vzniká „Svobodná škola“    (bližší informace nejsou k dispozici) 

 

 Paní místostarostka  Mgr. P. Houšková seznámila přítomné s plánovanými investicemi  

do škol v roce 2016: 

 

 3. etapa ZŠ Alešova – rekonstrukce budovy 

 ZŠ Skálova – oprava toalet 

 Jídelna (strop) v ZŠ Žižkova 

 Nové kotle v ZUŠ 

 Příprava projektu rekonstrukce ZŠ Mašov 

 Dokončení studií na bezbariérové úpravy ZŠ Žižkova, ZŠ 28. října 

 

 Paní místostarostka Mgr. P. Houšková požádala přítomné ředitele základních škol a 

Mgr. K. Bártu, aby se vyjádřili k zaslanému návrhu zákona ohledně nového 

financování škol  a zákona o pedagogických pracovnících – termín pro vyjádření: do 

15.3.2016 (dopoledne) – ten samý den bude jednání na radnici, tj. 15.3.2016, 13:00 

hod., zasedací místnost č. 215 (viz zaslaný e-mail ze dne 29.2.2016). 

 

 

Zapsala: Renata Brychová, dne 7.3.2016 

Ověřila: Ing. Jana Rulcová, předsedkyně komise 

Č.j.: SKO/16/508/Brr 

 


