
 

Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání 

konané dne 15.2.2017 

(1. jednání v roce) 

Celkový počet: 18 

Přítomno dle prezenční listiny: 15 

Omluveni: 3 

Neomluveni: 0 

Komise je usnášení schopná. 

Program:  

1) Záměr zřízení soukromých škol v Turnově 

2) Výsledky dotazníkového šetření „Volný čas dětí a mládeže“ 

3) Občanská vybavenost Turnova 2 

4) Ostatní 

 

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

 

K BODU 1) – Záměr zřízení soukromých škol v Turnově  

Na jednání komise byli na základě jejich písemné žádosti - pozváni zástupci soukromých škol, 

kteří by rádi na území města Turnova vybudovali soukromou základní školu. Svůj záměr 

prezentovali zástupci těchto základních škol: 

Základní a mateřská škola V Oboře, Kosmonosy 

- Zřizovatel školy Ing. Pavel Janeček v úvodu seznámil přítomné se způsobem vzdělávání 

v prostředí „Montessori“. Hlavním cílem je poskytovat láskyplné, podnětné a plně 

respektující prostředí, které vede k maximálnímu rozvoji dítěte. 

 

- Školu v Mladé Boleslavi nyní navštěvují dvě turnovské děti – iniciativa založení 

soukromé základní školy i v Turnově vyplynula i z požadavku rodičů těchto dětí - 

prostory pro tuto školu by byly zajištěny ze strany rodičů dítěte, které školu již 

navštěvuje – dům na Daliměřicích, který by byl nákladem zřizovatele přebudován tak, 

aby vyhovoval všem předpisům a normám. 

 

 



- Předpokládané školné v Turnově by činilo 2.500 – 3.000 Kč/měsíčně, platy pedagogů by 

nebyly nijak nadstandardní oproti turnovským základním školám. 

- O založení mateřské školy Montesorri p. Janeček neuvažuje, tu má zřízenou v Mladé 

Boleslavi. 

ScioŠkola 

- Zástupce ScioŠkoly Marian Golis společně s Olgou Žákovou (zástupce rodičovské 

iniciativy) v úvodu seznámili přítomné se způsobem vzdělávání v prostředí „Scia“ – 

vzdělání založené na hodnotách – morálka, otevřenost, aktivita, odvaha, optimismus, 

svoboda. 

- Učitelé plní ve vzdělávání funkci průvodce, aktivními tvůrci vzdělávacího procesu jsou 

žáci (není tedy nutné, aby vyučovali - byli průvodci - jen pedagogové, přijímáni jsou 

průvodci se vztahem k dětem). 

- Na základě poptávky rodičů, kdy se mnohým z nich nedařilo najít školu, o které by byli 

přesvědčeni, že připraví jejich děti na prožití šťastného a spokojeného života, byly 

ScioŠkoly vybudované ve městech -  Praha, Brno, Olomouc. 

- Na podzim 2016 vznikla rodičovská iniciativa také v Turnově – proto záměr vybudovat 

Základní ScioŠkolu v Turnově – do ScioŠkoly v Turnově dle sdělení zástupců - je již nyní 

přihlášeno celkem 84 dětí pro září 2017 a dalších 115 dětí pro roky 2018-2020, proto 

byl původní úmysl zrealizovat vzdělávání od školního roku 2017/2018. 

- Zástupci jsou si však vědomi, že ke zřízení školy jsou nutné administrativní kroky, které 

nelze nyní – z časových a technických důvodů zrealizovat (zápis do školského rejstříku, 

vhodné prostory……). 

- Zástupci uvažují o prostorách v Sobotecké ulici (budova – dříve základní školy 

praktické), jsou si vědomi špatného technického stavu nemovitosti, s nezbytně nutnou 

nákladnou rekonstrukcí s uvedením do zdravotně nezávadného stavu – tuto budovu 

proto mají jako „záložní“ (varianta B) – budou se snažit získat prostory jinde. 

- Z výše uvedených důvodů jsou tedy více přikloněni k termínu – následující školní rok, 

tj. 2018/2019. 

 

Po prezentaci výše uvedených zástupců proběhla diskuse členů komise. 

Komise vzala na vědomí záměr Ing. P. Janečka vybudovat v následujících letech soukromou 

základní školu v našem městě. Prezentace tohoto záměru přesvědčila většinu přítomných 

členů o připravenosti tohoto projektu, o reálném očekávání p. Janečka v počtech zájemců 

o školu a v dalším financování školy. 

Komise intenzivně projednávala záměr zástupců ze ScioŠkoly. Někteří z přítomných členů 

uvedli souhlasné důvody pro podporu tohoto záměru (svobodná volba rodičů, možnost výběru 

alternativního vzdělávání apod., kvalitní vzdělávání v těchto školách).  

Členové komise, kteří doporučují nepodpořit záměr zřídit SCIO školu v Turnově, uvedli jako 

důvody toto: malé kolektivy jsou i v ZŠ Mašov, diskriminační přijímání dětí (vzhledem k výši 

školného již preferuje majetnější rodiče a dále pak přijímacím řízením projdou ty děti, jejichž 

rodiče projeví dostatečně hluboký zájem a souznění s principy školy), sociální segregace , odliv 



motivovaných rodičů, nepřipravenost projektu (není jistá školní budova, počítá se s nástupem 

všech nynějších zájemců-toto nejsou reálná očekávání). V dotazníku je jasně uvedeno, že 

turnovských dětí je nyní mezi zájemci pouze 26 z celkových 83, teze a zásady ScioŠkoly splňují 

běžně i turnovské školy – např. orientace na budoucnost, podpora radosti z učení, jedinečnost 

každého. Paní místostarostka upozornila na výši finančních prostředků ze státního rozpočtu 

na  soukromé školy, přičemž  na veřejných školách řešíme jejich nedostatek – problémy 

s motivačním ohodnocením učitelů, nedostatečným ohodnocením asistentů pedagoga, 

vysoké počty dětí ve třídách  a malé možnosti pro dělení tříd apod. Ze strany zřizovatele si 

naše školy zaslouží podporu a další rozvoj, naši učitele si zaslouží lepší ohodnocení  a podmínky 

pro svoji práci.  Vznikem soukromé školy dojde naopak k nerovnosti podmínek.  

Po diskusi proběhlo hlasování:   

Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje vydat souhlasné stanovisko žadateli 

www.scio.cz, s.r.o. k záměru vybudovat v Turnově ScioŠkolu. 

Hlasování: 7/5/2  (pro/proti/zdržel se) 

K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech členů komise – usnesení nebylo 

přijato.   

Pozn. Před hlasováním odešla Mgr. J. Leitnerová 

 

K BODU 2) – Výsledky dotazníkového šetření „Volný čas dětí a mládeže“ 

Komise byla seznámena s výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v listopadu 

a prosinci na turnovských základních školách (ZŠ Žižkova, ZŠ Skálova, ZŠ 28. října a ZŠ Mašov), 

dále pak na Gymnáziu Turnov, Střední zdravotní škole a částečně i na SUPŠ. 

Dotazníky se týkaly využití volného času – organizovaných kroužků a případně i dalšího vyžití. 

Z výstupů vzešla poptávka po některých kroužcích, zejména sportovních – proto bude dále 

řešeno na sportovní komisi rady města.  

Z údajů, které byly získány na základních školách (které jsou zřízeny městem Turnov), lze 

konstatovat, že každá ZŠ má svá specifika. Ve více odloučených lokalitách jsou navštěvovány 

kroužky více bez ohledu na své zaměření, děti tedy tráví volný čas aktivně (např. ZŠ Mašov ze 

49 dětí využívá kroužky v prostorách školy 44 dětí, na ZŠ Skálova-Alešova je sice procento dětí 

menší, ale z odpovědí je patrné, že rodiče děti obvykle nechají navštěvovat spíše školní kroužky 

a na ty, které jsou více vzdálené od školy, děti bez doprovodu nepouští) a v místech, kde je 

lepší dostupnost jednotlivých organizací, které kroužky nabízí, je více patrná volba dle zájmů 

dětí.  

Z celkového počtu 942 dětí, které na základních školách dotazník vyplnily, dále vyplynulo, že 

213 dětí nenavštěvuje žádný kroužek – důvody jsou buď nezájem, chybějící nabídka nebo 

finanční stránka. Poměr dětí, které nenavštěvují žádný kroužek, je na jednotlivých školách 

http://www.scio.cz/


velmi různý - na ZŠ Skálova jde o 1/3 dětí, na ZŠ Žižkova se jedná o 1/4 dětí, na ZŠ 28. října o 

zhruba 1/8 dětí a na ZŠ Mašov o 1/16 dětí. 

Celkové přehledy jsou na odboru školství, kultury a sportu. 

K BODU 3) – Občanská vybavenost Turnova 2  

Paní místostarostka Mgr. P. Houšková seznámila přítomné s problémy, které je nutné řešit 

v krátkém horizontu 2-3 let – v rámci občanské vybavenosti na Turnově 2: 

 dětské hřiště „Hrad“ 

 rekonstrukce hřišť Duhové energie 

 běžná údržba atletického oválu 

 prostor pro sociální službu u Dětského centra Sluníčko 

 koncepční uspořádání plochy u TSC pro parkování a oddech 

 řešení bazénu na sídlišti U Nádraží 

 pokračovat v revitalizaci sídliště U Nádraží 

 další jednání s vlastníky uhelných skladů a dvora s dřevěnými stánky 

 další rekonstrukce nádraží 

 terminál a rozšíření parkování na střeše  

Jaká občanská vybavenost by mohla být v této lokalitě? 

 důstojná pobočka knihovny 

 pobočka Žluté ponorky 

 pobočka ZUŠ Turnov 

 klub pro seniory 

 prostory pro sociální službu Denní stacionář  u Dětského centra Sluníčko 

 

K BODU 4) – Ostatní 

 Předsedkyně Ing. J. Rulcová seznámila přítomné s návrhem na odvolání Mgr. B. Lédla 

z komise pro výchovu a vzdělávání – žadatel je odvolán na vlastní žádost.  

 Paní místostarostka Mgr. P. Houšková seznámila přítomné s podáním  žádosti – čerpání 

dotačních prostředků z IROP (integrovaný regionální operační program) – na projekt 

Modernizace základních škol (bezbariérové úpravy, vybavení odborných učeben apod.) 

za cca 23 mil Kč.  

Zapsala: Renata Brychová, dne 20.2.2017 

Ověřila: Ing. J. Rulcová, předsedkyně komise, Mgr. P. Houšková, místostarostka 

Č.j.: SKO/17/336/Brr 

 


