
Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 5. prosince 2022 

(4. jednání v roce 2022) 
 

Celkový počet členů komise: 17 členů 

Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů komise  

Nepřítomni: dle prezenční listiny 

Komise je usnášení schopná. 

 

Program jednání komise 

1/ Představení členů komise 

2/ Jazykové a adaptační kurzy pro cizince v Turnově, adaptační centrum ve Žluté ponorce 

3/ Letní provoz na MŠ, zápisy ZŠ a MŠ 

4/ POKOS - informace pro školy 

5/ FOKUS Turnov, z.s. - možnosti spolupráce 

6/ Projekty na školách (IROP) 

7/ Vznik nových kapacit v ZŠ a MŠ (výměna budov a nová MŠ + dětská skupina) 

8/ Nová knihovna 

9/ Rozpočet a opravy školských PO 2023 + energetická opatření 

10/ Ostatní, diskuze 

 

1/ Představení členů komise 

Předseda komise Mgr. Michal Loukota vyzval členy komise ke krátkému představení. Poté byl vznesen 

dotaz k zaslanému programu komise, zda má někdo návrh na jeho doplnění. Nebyly vzneseny 

připomínky k programu jednání. Byla prověřena přítomnost členů dle prezenční listiny.  

Předseda komise požádal přítomné členy o hlasování ke jmenování zapisovatelky Komise pro výchovu 

a vzdělávání Rady města Turnov.  

 Usnesení č. 8/2022 

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov souhlasí se jmenováním zapisovatelky Kateřiny 

Mrkvičkové - referentky odboru školství kultury a sportu. 

          Hlasování (14/0/0) 

          (pro/proti/zdržel se) 

 

2/ Jazykové a adaptační kurzy pro cizince v Turnově, adaptační centrum ve Žluté ponorce  

Mgr. Martina Marková – i nadále evidujeme nové žádosti o zápis do škol ukrajinských dětí, situaci 

řešíme s řediteli základních škol, na základních školách probíhá jazyková příprava.  Problém je však 

v důsledku vyšší poptávky po jazykové přípravě nedostatečná kapacita v oblasti personálních zdrojů. 

Jazykovou bariéru mají zejména nově příchozí děti, velký problém je u žáků 8. a 9. ročníků - tyto čeká 

přijímací řízení na střední školy, které bez dobré znalosti českého jazyka může být velmi 



problematické. Očekávali bychom aktivitu v oblasti adaptace a výuky českého jazyka od středních 

škol či jejich zřizovatele (Liberecký kraj). Pokud nebude dostatečná jazyková příprava pro tyto děti, 

budou vyčleněny z možnosti navštěvovat střední školy a může vzniknout problém. Nyní je na 

turnovských základních školách umístěno cca 70 ukrajinských dětí, v mateřských základních školách je 

umístěno 5 ukrajinských dětí. Kapacity škol jsou již zcela naplněny, jsou problémy v prostorových 

kapacitách tříd jednotlivých ročníků (v některých třídách je i 7 ukrajinských žáků). Další možnosti 

jazykových kurzů budou prověřeny s Vzdělávacím centrem Turnov o.p.s. 

Mgr. Blanka Blažková - v první polovině roku probíhaly na VCT kurzy českého jazyka pro cizince. 

Vyučovala jsem já a paní Mgr. Nováková. Zkušenosti s výukou - nesourodé věkové skupiny, velký 

věkový rozptyl, hodinová dotace příliš nízká. Zájem jsme viděly. Personální možnosti nejsou problém, 

bylo nám vedením VCT sděleno, že problémem další výuky jsou nedostatečné finanční zdroje.  

(Město Turnov však nabídlo VCT úhradu kurzů, přesto se nekonaly údajně pro nízký zájem ze strany 

Ukrajinců.) 

Mgr. Tomáš Zakouřil - nyní v SVČ Žlutá ponorka funguje adaptační skupina - výuka českého jazyka pro 

předškolní děti, skupinu navštěvuje 12 dětí ve věku do 6 let. V jarních měsících probíhala také výuka 

českého jazyka v rámci adaptačních aktivit, personálně byla zajištěna dobrovolníky z turnovských 

škol.  

3/ Letní provoz na MŠ, zápisy ZŠ a MŠ 

 

Mgr. Michal Loukota - termín zápisu na ZŠ pro školní rok 2023/2024 je stanoven na úterý 4. dubna 

2023. Termín zápisu na MŠ pro školní rok 2023/2024 je stanoven na úterý 2. května 2023.   

Mgr. Martina Marková - v minulosti, pokud byla kmenová mateřská škola uzavřena v období letních 

prázdnin, mohli rodiče využít náhradní umístění v jiné turnovské mateřské škole. Zkušenosti ředitelek 

mateřských škol byly, že přihlášené děti většinou nenastoupily. Po dohodě s ředitelkami škol, chceme 

zachovat nastavení, které bylo v období covidu – nebude možný přechod dítěte do jiné MŠ v období 

letních prázdnin. Zájem rodičů o náhradní umístění byl v minulosti relativně nízký, problémem byl 

přechod dětí do jiného, neznámého prostředí. Často tak dochází ke stresujícím stavům u dítěte, 

zároveň učitelky z jiné než kmenové MŠ dítě neznají, nevědí, jak reaguje a neznají ani jeho zákonné 

zástupce. V b žném provozu kmenové MŠ si dítě po určitý čas zvyká na režim, učitelky a další děti – 

v rámci prázdninového navštěvování jiných MŠ toto není možné.  

Mgr. Jaromír Frič, Mgr. Dagmar Rakoušová, Mgr. Lenka Dékány  - ředitelé škol se shodli v diskuzi, že 

pro mateřské školy není jednoduché umístit dítě z jiné mateřské školy během letních prázdnin, děti 

mají problém se zařazením, nemají adaptační období v novém prostředí, psychická zátěž pro děti, 

neznají chod školky, jiné prostředí. Zátěž pro pedagogy, nedostatečná komunikace s rodiči (např. 

nehlásí alergie dítěte), problém v umísťování dětí s podpůrným opatřením.  

Usnesení č. 9/2022 

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov projednala možnosti letního provozu MŠ a 

náhradního umístění při zavření kmenové MŠ a v zájmu dětí nedoporučuje možnost střídání dětí v rámci 

letního provozu mateřských škol. 

          Hlasování (14/0/0) 

          (pro/proti/zdržel se) 



4/ POKOS - informace pro školy 

 

Mgr. Michal Loukota - informoval o možnosti spolupráce s KVV Liberec, kpt. Ing. Lukáš Rác nabízí 

Projektové dny na školách POKOS - seznámení se s činností armády pro žáky 2. stupně ZŠ, Příprava 

občanů k obraně státu - Branný závod nebo „Den v kůži vojáka“ - školení pedagogů ZŠ, vojenské 

dovednosti. Bližší informace uvedeny v příloze zápisu.   

 

5/ FOKUS Turnov, z.s. - možnosti spolupráce 

 

Mgr. Lenka Meixnerová - ředitelka organizace FOKUS Turnov, z.s. představila činnost neziskové 

organizace, organizace nabízí podporu široké veřejnosti s duševním onemocněním a mentálním 

postižením při jejich začleňování do společnosti.  Upozornila na problém ve společnosti ohledně 

trendu zhoršení duševního zdraví, změny psychických stavů.  

Organizace nabízí program „ Blázníš? No a! “ určen je pro střední a vysoké školy, týmy v jednotlivých 

regionech, probíhají školské dny na školách - z důvodu narůstajících duševních problémů studentů na 

SŠ, psychické potíže (sebevraždy, sebepoškozování, psychické krize aj.), konzultační a odborné 

zapojení studentů do služeb, kontakty na odbornou pomoc. Za rok 2022 provedli 9 školských dnů na 

školách v Turnově a 3 školské dny v Železném Brodě.  

Ředitelka organizace představila nový preventivní program pro duševní zdraví „Není duše jako duše“ 

určen pro žáky 2. stupně základní školy, vyškolený tým lidí dochází do základní školy, 3 bloky, 6 - 7 

vyučovacích hodin, teoretická část, skupinová část, expertní - zkušenosti lektora. Program si musí 

školy hradit ze svého rozpočtu. Členům komise byly poskytnuty letáky jednotlivých programů.   

V případě zájmu kontaktujte Antonína Hoffmanna, tel. 774 004 502, e-mail: 

hoffmann@fokusturnov.cz. 

 

PhDr. Svobodová Alena - jde o celorepublikový problém, tristní je situace v 5 - 6 . ročnících ZŠ, žáci 

neprospívají, propadají, je to následek uzavírek škol během Covidu. Žáci mají psychické problémy. 

Věnuje se pozornost žákům na základních školách v Turnově? 

Mgr. Michal Loukota - školy na situaci reagují, v Turnově není velký problém, nemáme zde vyloučené 

lokality, na školách fungují metodici primární prevence, školní poradenská pracoviště, výchovní 

poradci, dobrá je i spolupráce s rodiči. Péče je žákům věnována, situaci nezanedbáváme.  

Eva Kordová - spolupráce s Městskou knihovnou Antonína Marka Turnov, projekt čtenářská 

gramotnost, snaha k výchově žáků k čtení, zaměřujeme se hlavně na žáky 1. ročníků a žáky 6. ročníků. 

Zaznamenali jsme problémy dětí spojené s uzavřenými školami během Covidu. Výborná spolupráce 

s učiteli na základních školách, čtení určuje další vývoj dítěte.  

Mgr. Petra Houšková - situace v Turnově v rámci celorepublikové úrovně vzdělávání je dobrá, na 

školách jsme již s předstihem zřídili (dříve než nás podpořil zákon) poradenská pracoviště, uvítali 

bychom více úvazků speciálních pedagogů, problémy s financováním ze strany MŠMT a nedostatek 

odborníků. Na všech ZŠ máme funkční poradenská pracoviště, která mohou s žáky pracovat, bohužel 

na SŠ poradenská pracoviště často nejsou. 

Mgr. Blanka Blažková - je nějaká podpora MŠMT v rámci doučování? 

Mgr. Michal Loukota - doučování stále probíhá, financováno z MŠMT, Šablony III, OP JAK, narážíme 

na personální kapacity. 
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6/ Projekty na školách (IROP) 

 

Mgr. Michal Loukota - město Turnov podalo žádosti o dotaci IROP dotace IROP na modernizaci 

polytechnických a jazykových učeben na základních školách. Podané žádosti o dotaci bohužel skončily 

pod čarou, čekáme na další vývoj situace.  

 

Mgr. Petra Houšková - v rámci druhé výzvy IROP bylo podáno 359 žádostí, alokace výzvy cca 2 

miliardy Kč, obrovský převis žádostí o dotaci (5 miliard Kč), rozhodoval čas podání, čekáme na 

vyhodnocení Ministerstva pro místní rozvoj. Je to škoda, projekty máme připravené. Nyní 

připravujeme žádost od o dotaci na zájmové vzdělávání - úprava ateliéru v SVČ Žlutá ponorka, výzva 

má být vyhlášena na jaře 2023. Připravují se projekty přes MAS Český ráj - bude se jednat o menší 

projekty, probíhá komunikace s MAS Český ráj.  

 

7/ Vznik nových kapacit v ZŠ a MŠ (výměna budov a nová MŠ + dětská skupina) 

 

Mgr. Michal Loukota - město Turnov má snahu o vznik nové plnohodnotné ZŠ Alešova na Turnově II., 

probíhají jednání o výměně objektů budovy sídla ZŠ Zborovská, Zborovská 519 a OHŠ budova Alešova 

1723 prostřednictvím dotace ze strany státu. Záměr výměny nebude jednoduchý, velká finanční 

náročnost. Město Turnov bude nadále jednat se starosty ORP Turnov, zda nejen finančně podpoří 

vznik nové školy v Turnově. Do budoucna bude problém s umístěním dětí z okolních obcí do 6. 

ročníků turnovských základních škol. 

Město Turnov plánuje také navýšení kapacit mateřských škol a zřízení dětské skupiny v Turnově. 

Chceme využít dotací IROP, vytipován je prostor velké zahrady na WMŠ, kde by mohlo dojít 

k výstavbě navazujícího objektu, rozšíření mateřské školy. Pro zřízení dětské skupiny hledáme vhodný 

objekt.  

Pro výstavbu nové školky je v budoucnosti uvažováno s lokalitou na Koňském trhu. Uvažuje se o 

mateřské škole až s 5 třídami po 20 dětech.   

 

Mgr. Petra Houšková - registrujeme žádost soukromé školy v Turnově Lesves s.r.o., která bude žádat 

o navýšení kapacity školy z 90 na 270 žáků od 01.09.2023. Nyní LESVES hledá pro plánovanou 

kapacitu vhodné prostory v Turnově.  

Musíme prověřit, zda navýšení kapacity soukromé školy neohrozí možnost čerpání dotace a snahu 

města Turnov o navýšení kapacit a vznik nové základní školy v Turnově. V souladu s dokumenty Plán 

rodinné politiky a Koncepce rozvoje vzdělávání chceme v Turnově podpořit také vznik dětské skupiny, 

jedná se o jinou formu vzdělávání, možnost umístění dětí mladší 3 let, reagujeme na změnu 

legislativy, která upravuje i financování dětské skupiny - příspěvek státu. Plánujeme vznik 2 oddělení 

po 12 dětech. Provozovatel dětské skupiny by byl vybrán v rámci výběrového řízení.  

 

Usnesení č. 10/2022 

Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov doporučuje dále pracovat na zvýšení kapacit 

mateřských škol u Waldorfské mateřské školy Turnov a zřízení dětské skupiny.   

         

Hlasování (14/0/0) 

(pro/proti/zdržel se) 



PhDr. Svobodová Alena  - pozastavuji se nad finanční zátěží při možné realizaci vzniku plnohodnotné 

základní školy na Turnově II.  Centrum odborného výcviku bylo vystavěno nedávné době, v hodnotě 

56 mil. Kč.  

 

Mgr. Michal Loukota - ano, finanční zátěž je obrovská, od roku 2014 probíhají jednání ohledně 

navýšení kapacit a využití budov, v minulosti jsme nemohli zasahovat do výstavby Centra odborného 

výcviku, nyní vedení OHŠ a Liberecký kraj se záměrem výměny souhlasí. Ve stávajícím COV se plánuje 

umístění ZŠ Zborovská a muselo by být vybudováno nové COV při OHŠ Zborovská.   

 

 

8/ Nová knihovna 

Mgr. Michal Loukota - Městu Turnov byla potvrzena dotace na novou budovu knihovny v ul. Skálova, 

realizace stavby by měla provedena v letech 2023-2025, provoz letního kina by měl být přerušen 

pouze na jednu sezónu, probíhají jednání s KCT Turnov.  

 

 

9/ Rozpočet a opravy školských PO 2023 + energetická opatření 

 

Mgr. Michal Loukota - byly projednány návrhy rozpočtů, rozpočet bude schvalován v ZM dne 

15.12.2022. Energetické opatření - Koncepce opatření pro úsporu energií v městských objektech, 

zpracovatel místostarosta Jan Lochman. V rozpočtu města 2023 bude rezerva na elektrickou energii a 

plyn v celkové výši 32 mil. Kč.  Na Libereckém kraji již proběhl nákup elektrické energii.  Město se 

zajímá o dotační tituly v oblasti fotovoltaiky. Byly již vytipovány možné objekty.  

 

Mgr. Dagmar Rakoušová - projevila zájem o umístění fotovoltaiky na MŠ a ZŠ Sluníčko. Byla 

požádána, ať kontaktuje v této věci pana místostarostu Lochmana. 

 

Mgr. Petra Houšková - v rozpočtu na rok 2023 je také počítáno s finančními prostředky mj. pro: MŠ 

28. října 200 tis. Kč na výměnu svítidel ve dvou odděleních, ZŠ Skálova 100 tis. Kč na výměnu svítidel 

na chodbě ZŠ, ZUŠ 1,3 mil. Kč na výměnu oken 3. etapa, ZŠ Žižkova 100 tis. Kč na opravu fasády vedle 

vchodu, MŠ J. Palacha 150 tis. Kč oprava venkovních schodů, Hvězdárna 450 tis. Kč na havarijní stav 

vodovodní přípojky, ZŠ Žižkova 500 tis. Kč na úpravu prostranství před hlavním vstupem. 

 

10/ Ostatní, diskuze  

 

Nebyly vzneseny žádné náměty do diskuze. 

 

Předseda komise Mgr. Michal Loukota poděkoval členům komise za účast a ukončil jednání. Termín 

příštího jednání komise nebyl stanoven a bude zaslán členům komise e-mailem.   

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 

Ověřil: Mgr. Michal Loukota 


