
 

Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání 

konané dne 30.11.2016 

(3. jednání v roce) 

Celkový počet: 18 

Přítomno dle prezenční listiny: 12 

Omluveni: 6 

Neomluveni: 0 

Komise je usnášení schopná. 

Program:  

1) Realizace projektu: Individuálně, ale společně a jinak    

(Ing. Lenka Krupařová) 

2) Prezentace studie rekonstrukce ZŠ Mašov  

(Mgr. P. Houšková) 

3) Podněty z Fóra zdravého města v oblasti školství  

(Mgr. P. Houšková) 

4) Scio škola v Turnově  

(Mgr. P. Houšková) 

5) Informace ze školské komise Svazu měst a obcí  

(Mgr. P. Houšková) 

6) Školské spádové obvody pro MŠ  

(Mgr. M. Marková) 

7) Různé 

 

 

 

 



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

 

K BODU 1) – Realizace projektu: Individuálně, ale společně a jinak  

Ing. Lenka Krupařová (Vzdělávací centrum Turnov) seznámila přítomné s projektem: 

„Individuálně, ale společně a jinak“: 

- Projekt v rámci OP VVV, výzva č. 02_15_007 

- Podstatou je podpora inkluzivního vzdělávání na školách 

- Stránky projektu: www.vctu.cz/inkluze 

Realizátor: Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. 

Partneři: Město Turnov, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Doba trvání projektu: 1.7.2016 – 30.6.2019 

Zapojené školy: Zapojeno celkem 18 škol v rámci Libereckého kraje (Turnovsko, Semilsko, 

Tanvaldsko)  

- Zapojené školy z ORP Turnov: 

 Základní škola Turnov, Skálova 600 

 Základní škola Turnov, 28. října 18 

 Základní škola Turnov, Žižkova 518 

 Základní škola Turnov – Mašov 

 Základní škola Jenišovice 

 Základní škola Rovensko pod Troskami 

 Základní škola Mírová pod Kozákovem 

 Základní škola Kobyly 

 Základní škola Radostín 

Aktivity: 

- Podpora školních poradenských pracovišť (působení speciálních pedagogů, 

psychologů a koordinátorů inkluze na školách) – původně měli působit také asistenti 

pedagoga, resp. školní asistenti, ale v průběhu výzvy byly doplněny podmínky jejich 

působení tak, že podstatou jejich činnosti měla být pomoc při domácí přípravě žáků 

v rodině, o což školy zapojené v projektu neměly zájem) 

- Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání 

(působení 3 sociálních pracovníků – každý pro 6 škol) 

- Rozvoj pedagogických pracovníků – DVPP 

- Metodická podpora pedagogů přímo v prostředí školy 

 

K BODU 2) - Prezentace studie rekonstrukce ZŠ Mašov  

Mgr. P. Houšková seznámila přítomné s rekonstrukcí ZŠ Mašov – schváleno na jednání ZM 

dne 20.10.2016 – podrobněji viz přiložená příloha zápisu, včetně projektové dokumentace. 



 

K BODU 3) - Podněty z Fóra zdravého města v oblasti školství  

Mgr. P. Houšková seznámila přítomné s akcí, která proběhla dne 31.10.2016 v sále SUPŠ – 

„Fórum zdravého města“.  Obyvatelé města zde mohli diskutovat a zároveň sdělit problémy, 

které by rádi změnili. V rámci tématických stolů, kde jedním z nich byl zaměřený na oblast –  

školství, vzdělávání a výchovu, byly nashromážděné tyto podněty od občanů: 

 ZŠ Žižkova nová střecha  

 Upravit herní prvky na hřišti mezi domy na sídlišti u nádraží  - hrad – bezpečnost děti 

– 2 hlasy  

 Stadion na sídlišti – pod TSC – nový povrch, rekonstrukce, vybavenost – 7 

 Sportovní vybavenost sídliště, vybavení pro dospělé (vzor Třeboň), prvky pro seniory, 

dráhy pro odrážedla – terénní vlny – 8 

 Výměna herních prvků na zahradách MŠ – 1 

 Zrušit ZŠ v Mašově – 3 

 Asistenti do škol – podpora města při dalších jednáních  (kraj, MŠMT) – 6 

 Plot u MŠ A ZŠ SLUNÍČKO -  zajistiti bezpečnost dětí  - 2 

 Cyklostezka TU – Dolánky u náhonu není bezpečná -  zvážit přesunutí – 9 

 Park u letního kina – herní prvky pro starší děti – 9 

 

 K BODU 4) - Scio škola v Turnově  

Mgr. P. Houšková seznámila přítomné s iniciativou vytvořit v Turnově  Scio-základní školu. 

První setkání se zástupci Scio školy  (Mgr. Velé) proběhlo v měsíci květnu 2016 – nebyla však  

ze strany zástupců sdělena konkrétní představa. Další osobní jednání v září z podnětu Scio 

školy neproběhlo ( Scio škola nabídnuté termíny nevyužila s tím, že  budou školy otvírat 

v jiných městech  a nás osloví cca na jaře 2017). V měsíci listopadu 2016 byl doručen vedení 

města e-mail – Scio škola by vzdělávala přibližně 60-70 dětí, prostor v Sobotecké ulici (budova 

bývalé Zvláštní školy). Oficiální žádost o podporu vybudovat tuto školu v našem městě, nebyla 

dosud doručena. Zástupci iniciativy byli pozváni na dnešní jednání komise. Na  pozvání nepřišla 

žádná odpověď . K  vybudování této školy je nutné vyjádření obce (město Turnov), kraje, 

MŠMT.  Pokud tuto žádost jako město obdržíme, bude řešena na jednání  komise pro výchovu 

a vzdělávání.  

 

K BODU 5) - Informace ze školské komise Svazu měst a obcí  

 MŠMT v rámci podpory škol a školských zařízení bude vyhlašovat projekt pro zajištění 

bezpečnosti na školách, určeno především pro mateřské a malotřídní školy – nutno 

sledovat stránky MŠMT. 



 Možno přihlásit se do projektu „Školka nebo škola jinak“- hlasování na facebooku – 

odměna -  věcné dary.  

 Změny financování regionálního školství (blíže -  viz zaslaná prezentace RNDr. Z. 

Matuškové, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické MŠMT) 

K BODU 6) - Školské spádové obvody pro MŠ  

Mgr. M. Marková seznámila přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky, upravující spádové 

obvody MŠ. Předpokládá se vznik dvou spádových obvodů -  jeden pro Turnov-Mašov, druhý 

pro území obce Turnov. Tato vyhláška bude předkládána ke schválení ZM dne 15.12.2016. 

V návaznosti na tuto vyhlášku budou mateřským školám předkládány jmenné seznamy 

s předškoláky, kteří mají zákonnou povinnost – plnění povinného předškolního vzdělávání. 

K BODU 7) - Různé 

Aktivity Městské knihovny Antonína Marka Turnov: 

 

 Ředitel Městské knihovny Antonína Marka Turnov – Mgr. et Mgr. J. Kříž 

seznámil přítomné s nabídkou speciálního semináře určeného dějepisářům, 

respektive učitelům občanské a mediální výchovy, který se uskuteční v úterý 

13.12.2016 v knihovně od 13:30-15:30 hod. 

 

Během příštího roku bude  ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních 

režimů realizován vzdělávací projekt určený žákům základních a středních 

škol. Projekt by se soustředil na soudobé dějiny města Turnova a jeho okolí. 

Bližší informace obdrželi ředitelé škol od Mgr. Et Mgr. J. Kříže elektronicky  

dne 28.11.2016. 

 

Ostatní projekty knihovny: 

 

 Projekt Babička a dědeček do školky – Celé Česko čte dětem 

 Pravidelná setkávání pro mateřské školy Klub Matýsek 

 

Odbor sociálních věcí zpracovává Plán rodinné politiky –  aktualizace se připravuje na další 4 

roky - viz příloha – prosíme členy komise o připomínkování návrhu do 15.12.2016. 

 

 

Zapsala: Renata Brychová, dne 5.12.2016 

Ověřila: Ing. Jana Rulcová, předsedkyně komise 

Č.j.: SKO/16/2891/Brr 



 


