
Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 27. června 2022 

(3. 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/ Projednání Plánu rozvoje rodinné politiky 

2/ Seznámení s demografickou studií 

3/ Aktuální informace ke vzniku nové plnohodnotné školy na Turnově II  

4/ Výsledek zápisu do MŠ a ZŠ 

5/ Ostatní, diskuze 

 

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/ Projednání Plánu rozvoje rodinné politiky  

Mgr. Petra Houšková - členům komise byl zaslán e-mailem Plán rozvoje rodinné politiky 

k připomínkování, další připomínky členové komise mohou zaslat na e-mail paní Kateřině Mrkvičkové.  

V Plánu budou provedeny změny dle zaslaných podnětů Mgr. Ing. Tomáše Zakouřila, Mgr. Jany 

Leitnerové, Mgr. Karla Bárty, Mgr. Jany Svobodové, Mgr. Petry Houškové.  

Usnesení č. 4/2022 

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov projednala Plán rozvoje rodinné politiky a 

doporučuje zapracovat připomínky dle diskuse.  

          Hlasování (12/0/0) 

 

2/ Seznámení s demografickou studií 

Mgr. Martina Marková - město Turnov má nově zpracovanou demografickou studii od PhDr. Tomáše 

Soukupa Ph. D. - Výzkumy Soukup, Praha - Bubeneč. Studie je na 15 let a zahrnuje i okolní obce, 

neboť děti z nich navštěvují ZŠ v Turnově. V případě MŠ tyto obce v prognóze zohledňovány nejsou. 



Výstup ukazuje, že bude potřeba navýšení kapacit ZŠ o cca. 400 žáků. Studie pracuje s daty výstavby v 

okolních obcích (Čtveřín, Karlovice - Sedmihorky aj.), které nemají základní školy, či nemají druhý 

stupeň základní školy (Hrubá Skála, Ohrazenice, Mírová pod Kozákovem aj.). Bude nutné zahájit kroky 

k navýšení kapacit škol. Zájem o mateřské školy v Turnově je o čtvrtinu vyšší, než jsou kapacity 

mateřských škol, v současnosti se daří umísťovat spádové děti starší 3 let v době zápisu.  Proběhlo 

jednání se starosty obcí ORP Turnov, zda jsou obce schopné finančně se podílet na výstavbě nových 

kapacit.  Dále byly projednány možnosti svazkové školy mezi obcemi. Podání žádosti ze strany města 

Turnov o dotaci na MŠMT na navýšení kapacit ZŠ (má být o 540 dětí) bude prověřeno a je podloženo 

demografickou studii.  

Finální verze demografické studie bude zaslána členům komise a vyvěšena na internetových 

stránkách města. Nyní je studie ve fázi drobných úprav se zpracovatelem.  

Usnesení č. 5/2022 

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov bere na vědomí demografickou studii. 

         Hlasování (12/0/0) 

3/ Aktuální informace ke vzniku nové plnohodnotné školy na Turnově II  

Mgr. Petra Houšková - představila studii architekta Václava Hájka, vizualizaci nové plnohodnotné ZŠ 

Alešova, která by měla vzniknout na Turnově II., úpravou objektu Alešova 1723. Úprava prostor pro 

základní školu není tak razantní, financování chceme zajistit dotací MŠMT.  

Proběhlo jednání s Libereckým krajem o možnostech výměny objektů budovy sídla ZŠ Zborovská, 

Zborovská 519 a OHŠ budova Alešova 1723. Liberecký kraj je nakloněn výměně budov, setkání se 

zúčastnil také Ing. Dan Ramzer, s výměnou souhlasí vedení školy i pedagogové. Výměnu budov 

dokonce vítají, není zaznamenána negace. Záměr je tedy stále reálný, za předpokladu dodržení 

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

půdních prostor, střešní krytina, aj.). Tyto náklady nelze hradit z dotace, musí být hrazeny bohužel 

z rozpočtu města. 

Úprava COV na ZŠ Zborovskou bude nákladná, prostor dle architektů lze upravit, zásah do budovy bude 

razantní, změna vnitřních dispozic, vybudování nového patra, přístavba z jedné strany budovy aj.  

Proběhla jednání na MŠMT k žádosti o dotaci na rozšíření kapacit základní školy. Další schůzka 

s ředitelem investičního oboru MŠMT je plánována na 12. 7. 2022, kde bude představen úmysl a studie 

města na vznik plnohodnotné školy na Turnově II.  

Proběhlo také jednání se starosty ORP Turnov ohledně navýšení kapacit základní školy. Záměr vítají, 

otázkou je finanční participace na investičních a provozních nákladech. Postupně jsou realizovány 

jednotlivé kroky s cílem navýšit kapacity škol prostřednictvím dotačního titulu na rozšíření kapacit ZŠ.  

Nyní je zpracována demografická studie, kde se předpokládá nutné navýšení. 

Mgr. Michal Loukota - navrhuji možnost přebudování žluté budovy ZŠ Skálova (Alešova 1059) na ZŠ 

Zborovská? Prosím o zjištění na finančním odboru ohledně rozpočtového určení daní, jaká částka přijde 

do rozpočtu města za umístěného žáka základní školy? 



Mgr. Petra Houšková - reálné by to bylo, děkuji za tento názor, ale byla by tím snížena kapacita ZŠ 

Skálova, na což by veřejnost mohla reagovat negativně. Možnost snížení kapacit musí být ověřena na 

MŠMT.  

Mgr. Petra Houšková - realizací plnohodnotné školy na Turnově II. dojde k nárůstu dopravní zátěže, 

špatný průjezd území. Další otázka je, co bude se stávající ZŠ Zborovskou a ZŠ Skálova v době přesunu. 

Udržitelnost dotace COV je do roku 2025. 

Mgr. Karel Bárta - dle místních znalostí budovy hotelové školy ve Zborovské (velké množství toalet a 

kabinetů) lze při dobré vůli stávající prostor vhodně upravit.  

Mgr. Vítězslav Šťastný, DiS. - budova ZŠ Zborovská je z velké části nevyužitá, dají se tam vhodně upravit 

prostory, přístup hotelové školy ohledně požadavků se zdá být nevyrovnaný.  

Mgr. Petra Houšková - budeme jednat s Libereckým krajem.  

Usnesení č. 6/2022 

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov byla seznámena se záměrem výměny budov OHŠ 

ve Zborovské a Alešově ulici pro vznik plnohodnotné ZŠ v Turnově II a doporučuje realizaci za 

podmínky, že nebudou ohroženy investice a opravy do stávajících školských objektů a záměr nebude 

mít vliv na snižování provozních příspěvků stávajících škol. 

         Hlasování (12/0/0) 

Mgr. Martina Marková - po dohodě s ředitelem Základní školy Turnov, Žižkova 518, je nutné snížit 

kapacitu školy na 610 dětí. Současná rejstříková kapacita základní školy 670 dětí je nereálná. 

Rejstříkovou kapacitu základní školy je nutné snížit z důvodu prostorových možností školy na 610 dětí. 

Mgr. Petra Houšková - prověříme na MŠMT, zda nebude snížením kapacity ZŠ Žižkova ohrožen záměr 

čerpání dotací na vznik plnohodnotné školy na Turnově II.  

Usnesení č. 7/2022 

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov souhlasí se snížením kapacity Základní školy 

Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace z 670 dětí na 610 dětí ve školském rejstříku od 

01.09.2023 z důvodu skutečných prostorových možností budovy školy, pokud tím nebude ohrožen 

záměr čerpání dotace na vznik plnohodnotné školy na Turnově II.  

         Hlasování (12/0/0) 

 

4/ Výsledek zápisu do MŠ a ZŠ 

Kateřina Mrkvičková a Mgr. Martina Marková - proběhly řádné zápisy do mateřských škol, kde celkem 

bylo do turnovských mateřských škol přijato 333 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, někteří 

rodiče podaly přihlášku na více MŠ. Skutečný počet byl 236 žádostí.  

Celkem bylo do turnovských mateřských škol přijato 186 dětí, z toho 21 předškoláků, 131 dětí 

narozených od 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019, 35 dětí narozených od 31. 8. 2019 a mladší. Proběhly řádné 



zápisy do základních škol, kde bylo celkem přijato 196 dětí (ZŠ 28. října - 66 dětí, 3. třídy, ZŠ Skálova - 

46 dětí, 2 třídy, ZŠ Žižkova 53 dětí, 3 třídy, ZŠ Zborovská 9 dětí, 1 třída, ZŠ Mašov, 22 dětí, 1. třída).  

Zvláštní zápis podle Lex Ukrajina byl určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v 

souvislosti s válkou na Ukrajině.  

Turnovské mateřské školy přijaly u zvláštního zápisu celkem 17 žádostí o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání, z toho 5 dětí bylo přijato do mateřských škol (povinné předškolní vzdělávání). Nepřijato 

bylo 12 dětí (z toho 3 děti mimospádové). Kapacity turnovských mateřských škol jsou nyní naplněny, 

z prostorových důvodů nelze kapacity navýšit v souvislosti se zákonem Lex Ukrajina.  

Do turnovských základních škol přišlo k zvláštnímu zápisu celkem 37 zájemců o základní vzdělávání, z 

toho 31 spádových. Nejedná se pouze o zájemce o první třídy, ale o žáky prvního i druhého stupně. 

Celkem 15 dětí bylo přijato a 22 dětí nebylo přijato. Spádových dětí, které nebyly přijaty, je 16 - místa 

pro tyto děti budou hledány v součinnosti s KÚ Libereckého kraje. 
 

 

5/ Ostatní, diskuze 

Mgr. Jana Dontová - požádala vedení města o zahájení jednání s paní Svobodovou, ohledně pronájmu 

nebytového prostoru a pozemků užívaných MŠ Bezručova. Smlouva je s paní Dagmar Caroline Moravec 

uzavřena pouze do 31.12.2025. Bude zajištěno Mgr. Petrou Houškovou. 

Mgr. Petra Houšková - zahájena rekonstrukce zahrady MŠ Zborovská, realizace za 2.100 tis. Kč. 

Mgr. Petra Houšková - od úterý 21. 6. 2022 probíhají v zasedací místnosti na Nové radnici jazykové 

kurzy češtiny pro děti a dospělé. Výuka probíhá v několika skupinách. Kurzy pořádá spolek Turnov 

pomáhá z.s. 

 

Mgr. Karel Bárta - seznámil přítomné členy s nabídkou hry s názvem Krycí jména, hra je určena nejen 

pro ukrajinské žáky, školy a organizace svůj požadavek zasílají do 29. 6. 2022 na e-mail:mrkvickova-

map@seznam.cz. Ředitelům byl zaslán e-mail s nabídkou.  

 

Mgr. Karel Bárta - pravděpodobně dojde ke změnám v oblasti Středního článku, kdy nebude působit 

na okrese, ale na Krajských úřadech či na MŠMT.  

 

Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil - komunikovali jsme se zástupci středního článku ohledně změny financování 

středisek volného času, očekávali jsme podporu středního článku. Vyhláška je schválená, nehodlají nic 

měnit. Novelou vyhlášky bude mít špatný dopad hlavně na menší střediska volného času, jelikož dojde 

ke snížení úvazků. Máme přislíbenou podporu Krajského úřadu Libereckého kraje, ale principiálně je 

nové nastavení financování špatné. 

 

Mgr. Dagmar Rakoušová - novelizací vyhlášky došlo v mateřských školách s menším počtem tříd k 

zrušení snížené přímé pedagogické činnosti pro zástupce ředitelů, není to šťastné řešení. 

 

Mgr. Ivo Filip - upozornil na špatnou organizaci a komunikaci s Městskou sportovní Turnov, původně 

byl domluven vstup pro děti ze základní školy v rámci výuky zdarma, nyní účtují 20 Kč/dítě. Pro 

jednotlivé třídy byla s předstihem provedena rezervace koupaliště, avšak v pátek 20. 6. 2022 bylo 

koupaliště přeplněné jinými školami a veřejností. Bohužel ve velkém počtu dětí na koupališti není 

možné zajistit bezpečnost a dozor nad žáky. Na úterý 28. 6. 2022 je pro 2. stupeň ZŠ plánován plavecký 

přebor, což při tak velkém množství dětí (více škol najednou) nebude možné.  



 

Mgr. Petra Houšková - tuto informaci předáme jednateli organizace.  

 

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

Termín příštího jednání komise je předpokládán na 12. září 2022 od 15:00 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 


