
 

Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání 

konané dne 13.6.2016 

Celkový počet: 18 

Přítomno dle prezenční listiny: 14 

Omluveni: 4 

Neomluveni: 0 

Komise je usnášení schopná. 

Program:  

1) Výsledky zápisu do mateřských škol - Mgr. M. Marková 

2) Přijímací řízení na střední školy – info o preferovaných oborech - Mgr. P. Houšková 

3) Informace o zpracování MAP Turnovsko (místní akční plán) – Mgr. K. Bárta 

4) Pobočka knihovny u nádraží – Mgr. et Mgr. J. Kříž 

5) Studie rekonstrukce ZŠ  Mašov – Mgr. P. Houšková 

6) Projektové záměry škol v oblasti rozvoje a modernizace – Mgr. P. Houšková 

7) Svobodná škola – Mgr. P. Houšková, Mgr. M. Marková 

8) Novela školského zákona – aktuální změny – Mgr. P. Houšková 

9) Školní stravování – Mgr. P. Houšková 

10)  Různé 

- Inkluze 

- Akce odboru školství pro školy – zhodnocení 

- Výběrové řízení na „Školní klub“ ZŠ Skálova 

- Rozšíření zázemí pro žáky ZŠ Žižkova – záměr šatny 

- Akademie 3. věku – základní umělecká škola 

- Návštěvy žáků 4. ročníků na radnici 

- Přístup veřejnosti do ZŠ Skálova 



 

K BODU 1) – Výsledky zápisu do mateřských škol 

Mgr. M. Marková seznámila přítomné s výsledky zápisu do mateřských škol. Uspokojeni byli 

všichni rodiče, nevyhověno bylo pouze rodičům, jejichž děti jsou mladší tří let. 

 

K BODU 2) – Přijímací řízení na střední školy 

Mgr. P. Houšková seznámila přítomné s obory středních škol či učilišť, o které mají zájem žáci 

9. ročníků. Dotázáním na všech turnovských základních školách bylo zjištěno, že je významný   

zájem o technické obory. Zároveň bylo zjištěno, že mnoho dětí má zájem o studium v jiném 

městě.  

K BODU 3) – Informace o zpracování MAP Turnovsko (místní akční plán) 

Mgr. K. Bárta seznámil přítomné s projektem MAP Turnovsko. Cílem je podpora a rozvoj 

spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v rámci ORP Turnov a vytváření 

Místního akčního plánu vzdělávání, který bude reagovat na specifické potřeby škol a školských 

zařízení v daném regionu. Celý projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání.  

Realizátor: MAS – Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 

Období realizace: 1.5.2016 – 31.12.2017 

Klíčové aktivity: akční plánování, evaluace, řízení MAP, řízení projektu 

Více informací společně s dokumenty – jsou uvedeny na webové adrese: 

www.mapturnovsko.cz 

 

K BODU 4) – Pobočka knihovny u nádraží 

Ředitel knihovny Mgr. et Mgr. J. Kříž seznámil přítomné s knihovními pobočkami v Turnově. 

Koncem měsíce června 2016 přestane fungovat knihovní pobočka – oddělení pro dospělé  

v Alešově ulici. Na této adrese zůstane pouze pobočka pro děti a mládež. Oddělení pro dospělé 

bude v prostorách železniční administrativní budovy SDC (Drahstav, U Nádražní čp. 1297). 

Provoz pobočky pro dospělé začne fungovat začátkem července 2016, pondělí a středa od 12-

18 hod.   

 

K BODU 5) – Studie rekonstrukce ZŠ Mašov 

Mgr. P. Houšková seznámila přítomné s plánovanou rekonstrukcí Základní školy v Mašově.  

Byly vypracovány tři varianty: 

 

http://www.mapturnovsko.cz/


Varianta A – moderní, velkorysé pojetí – přístavba do zahrady  

Varianta D – konzervativní pojetí – přístavba do zadní části školy   

Varianta E – kompromis mezi výše, zvětšení stávající budovy školy  

Na červnovém zasedání Zastupitelstva města se bude hlasovat o jednotlivých variantách. 

 

K BODU 6) – Projektové záměry škol v oblasti rozvoje a modernizace 

Mgr. P. Houšková seznámila přítomné s výzvou z IROP (Integrovaný regionální operační 

program), která je určena pro základní školy a pro školy neformálního vzdělávání. Dotaci lze 

možno získat na modernizaci učeben, bezbariérovost budov a další. Osloveny byly turnovské 

základní školy a škol. zařízení. Zájem projevily: ZŠ Skálova, ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova, Středisko 

volného času, MŠ a ZŠ Kosmonautů.  

 

K BODU 7) – Svobodná škola 

Mgr. P. Houšková se setkala se zástupkyní  nově  plánované  „Svobodné školy“ .   

Jak z jednání vyplynulo, záměr vybudovat v příštích letech „Svobodnou školu“ v našem 

regionu je zcela na začátku. Iniciativa nemá zatím žádné reálné představy o chodu školy.  

 

K BODU 8) – Novela školského zákona 

Mgr. P. Houšková seznámila přítomné s plánovanou změnou ve  škol. zákoně: 

 Povinnost vzdělávání v posledním předškolním ročníku  

 Spádovost mateřských škol 

 Od roku 2020 nárokovost 2 letých dětí na umístění v MŠ – vznik nové pozice chův 

v MŠ 

 Jednotné přijímací zkoušky na SŠ  

 Povinná maturita z M do roku 2020/21 pro vybrané SŠ  

 

K BODU 9) –  Školní stravování 

Mgr. P. Houšková uvedla, že se často potýká i přes naplněnost spotřebních košů -  

s nespokojeností rodičů a pediatrů ohledně stravování žáků na základních školách (nevhodné 

jídelníčky – těžká jídla apod.). 

Na základě výše uvedené informace, ředitelé zjistí v jednotlivých třídách prostřednictvím 

rodičů – zástupců SRPDŠ – spokojenost či nespokojenost se stravováním svých dětí.  Informaci 

pak sdělí při dalším jednání Komise pro výchovu a vzdělávání. 

 



K BODU 10) - Různé  

Mgr. P. Houšková společně s Mgr.  M. Markovou seznámily přítomné členy s ostatními 

aktivitami v oblasti školství: 

 Akce odboru školství pro školy (Putování po památkách, Sportovní den, Loučení 

s předškoláky, Návštěva žáků 4. ročníků na Radnici a další) 

 Základní škola Skálova vybuduje pro žáky školy „školní klub“ 

 Základní škola Žižkova buduje nové šatny 

 Základní umělecká škola nabízí v rámci projektu Akademie umění a kultury pro 

seniory –  vzdělávání seniorů v oblasti hudební, výtvarné – zahájeno od září 2016   

PaeDr. J. Dudková informovala přítomné o získané dotaci na rozvoj nadaných žáků. Obrátila 

se tímto na členy komise s prosbou -  pomocí o vytipování nadaných žáků, kteří by se díky 

projektu mohli zapojit do aktivit, které jim v rámci běžné výuky nemohou být poskytnuty. 

 

Ředitelé škol hovořili na téma „Odpovědnost právní ochrany“. Školy oslovila s nabídkou firma 

DAS. Paní místostarostka  uvedla, že zajištění této služby  je v kompetenci jednotlivých ředitelů 

škol. Pokud by ředitelé jednotně vyjádřili  velký zájem o tuto službu, může se zřizovatel pokusit 

vyjednat případné slevy na pojistném. 

 

E. Kordová představila nabídku pro střední, základní a mateřské  školy – Literární toulky 

Turnovem – Známe své město? 

Pro menší děti – nabídka  v rámci programu Klub Matýsek – předškoláci – Poznáváme svoje 

město. 

 

 

 

Zapsala: Renata Brychová, dne 16.6.2016 

Ověřila: Ing. Jana Rulcová, předsedkyně komise 

Č.j.: SKO/16/1490/Brr 

 


