Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání
konané dne 15. 5. 2017
(2. jednání v roce)
Celkový počet členů komise: 17
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. J. Rulcová, Mgr. P. Houšková, Mgr. M. Marková, Mgr. I. Filip,
Mgr. J. Štoudková, Mgr. R. Šulcová, Mgr. J. Dontová, Mgr. J. Leitnerová, Mgr. D. Rakoušová,
Mgr. M. Loukota, Mgr. K. Bárta, PaeDr. J. Dudková, Mgr. J. Kříž, Mgr. O. Illich
Nepřítomni: Mgr. Ing. T. Zakouřil, Mgr. J. Frič, E. Kordová z toho omluveni: Mgr. J. Frič,
E. Kordová
Komise je usnášení schopná.
Program:
1) Informace o vydání stanoviska ke vzniku soukromých škol
2) Zápisy na ZŠ a MŠ
3) Přijetí dětí mladších 3 let do MŠ
4) Projektové záměry turnovských základních škol
5) Spádovost škol
6) Ředitelská volna na ZŠ ve školním roce 2017/2018
7) Informace z jednání na školské komisi Svazu města obcí a s ministryní K. Valachovou
8) Koncepce sportu aplikovaná do školství
9) Projekt na vznik Mineralogické učebny ve Středisku pro volný čas – informace
k podání žádosti
10) Aktuální informace k občanské vybavenosti v Turnově 2
11) Aktuální pozvánky z organizací a města
12) Ostatní

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy komise a představila nového člena komise pro
výchovu a vzdělávání Mgr. Ondřeje Illicha, který byl Radou města Turnov dne 10. 5. 2017
jmenován členem komise pro výchovu a vzdělávání. Zároveň Rada města na tomto jednání
odvolala z funkce Mgr. Bohuslava Lédla a Mgr. Jana Šteffana - na vlastní žádost.
Celkový počet členů komise je 17.
K BODU 1) – Informace o vydání stanoviska ke vzniku soukromých škol
V souvislosti se záměrem vybudovat v našem městě dvě soukromé základní školy (Scioškola,
Základní škola V Oboře) byly doručeny Městu Turnov žádosti o vydání souhlasu k uvedeným
záměrům. V návaznosti na tuto skutečnost proběhla jednání Rady města a další návazná
jednání místostarostky Mgr. Petry Houškové a odboru školství, kultury a sportu. Rada města
na svém jednání dne 5. 4. 2017 po zvážení všech získaných informací přijala souhlasné
stanovisko pro působení soukromé základní školy na území města Turnov od 1. 9. 2018, jejímž
zřizovatelem bude společnost www.scio.cz, s.r.o., Praha 8, Pobřežní 34, PSČ 180 00.

Záměr vybudovat v našem městě soukromou Základní školu V Oboře nebyl Radou města
projednáván, jelikož vedení města zatím neobdrželo aktualizovanou žádost zřizovatele této
školy, Ing. Pavla Janečka. Pokud bude zaslána aktualizovaná žádost (původní je pro školní rok
2017/2018), bude tento záměr předložen na jednání Rady města Turnov.

K BODU 2) – Zápisy na ZŠ a MŠ
Zápisy na ZŠ proběhly ve dnech 1. 4. – 30. 4. 2017 (slavnostní zápis byl dne 4. 4. 2017).
Předpokládaný počet žáků 1. ročníků ZŠ (2017-2018):
ZŠ Skálova: 52 žáků, ZŠ 28. října: 50 žáků, ZŠ Žižkova: 49 žáků, ZŠ Mašov: 13 žáků,
ZŠ Zborovská: 1 žák, ZŠ speciální-Sluníčko: 1 žák
Zápisy na MŠ proběhly dne 10. 5. 2017.
Předpokládaný počet přijatých dětí na MŠ (2017/2018):
MŠ 28. října: 19 dětí, MŠ Alešova: 17 dětí, MŠ Bezručova: 15 dětí, MŠ Mašov: 9 dětí,
MŠ Zborovská: 21 dětí, MŠ Palacha: 11 dětí, WMŠ: 12 dětí, MŠ Kosmonautů: 20 dětí
(15 dětí běžná třída, 5 dětí spec. třída)

K BODU 3) – Přijetí dětí mladších 3 let do MŠ
- od 1.9.2020 zákon ukládá povinnost přijímání dvouletých dětí do MŠ, pro které je
ovšem nutné vytvořit specifické podmínky v MŠ (přebalování, jiný denní režim a
odlišné stravování než u dětí starších 3 let, bezpečnost zdraví – děti nesmí po
schodech do vyšších pater, jiné herní prvky a hračky – obvyklá atestace je pro děti od
třech let…)
Dle RVP:
-uzpůsobení MŠ je v kompetenci ředitelky a je možno zřizovat samostatné třídy tam, kde je 3
a více tříd
Toto téma bude zřizovatel společně s MŠ aktivně řešit od počátku následujícího školního
roku.

K BODU 4) – Projektové záměry turnovských základních škol
Vedení města oslovilo ředitele turnovských základních škol (ZŠ Skálova, ZŠ 28. října, ZŠ Žižkova)
k předložení projektového záměru školy, který by mohl být podpořen zřizovatelem a vedl by
k dalšímu rozvoji a zkvalitnění výuky. Výběr projektu byl ponechán v kompetenci ředitele
v návaznosti na oblast, na níž nedostačují finance ze státního rozpočtu.
U ZŠ Mašov nebyl předložen prozatím žádný záměr, a to vzhledem k plánované rekonstrukci a
dostavbě školy, a s tím spojeným nákladům z městského rozpočtu.
ZŠ Žižkova:
Ředitel školy by chtěl přijmout dalšího vyučujícího angličtiny, aby tak dosáhl zoptimalizování
(snížení) počtu dětí v jedné výukové skupině – vyučující by byl zapojen do výuky na I. i II. stupni
a tento krok by přinesl všem žákům školy zkvalitnění výuky anglického jazyka.

ZŠ Skálova:
Ředitel školy má v úmyslu zapojení školy do vzdělávacího programu „Začít spolu“ (I. stupeň) a
propojení a rozšíření Hejného metody výuky do ostatních předmětů (II. stupeň) – tak by byla
dosažena možnost inovovat výuku a zároveň umožnit ještě osobnější přístup ke každému
žákovi školy.
ZŠ 28. října:
Rozvojový záměr týkající se inkluze nebude v tuto chvílí předkládán. Vedení školy počká na
další vývoj financování podpůrných opatření.
Zpracované projektové záměry budou předloženy k projednání Radě města (červen 2017).
Usnesení č. 1/2017
Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje Radě města Turnov podpořit předložené
projektové záměry, a to záměr Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace na
zkvalitnění výuky anglického jazyka a záměr Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková
organizace na zkvalitnění výuky na I. stupni zapojením se do programu Začít spolu a na II.
stupni rozšířením a propojením Hejného metody výuky do ostatních předmětů.
Hlasování (pro/proti/zdržel se): 14/0/0

K BODU 5) – Spádovost škol
- povinnost obcí zajistit podmínky pro povinné předškolní vzdělávání dětí a povinnost
zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky
V rámci Turnova jsou vymezeny 4 školské obvody pro základní školy a 2 školské obvody pro
mateřské školy. V okolních obcích je potřeba vyřešit spádovost pro ZŠ i MŠ. V obcích, kde je
na ZŠ pouze I. stupeň, je třeba vyřešit spádovost i pro II. stupeň. Město Turnov zatím bylo
neoficiálně osloveno s dotazem na uzavření dohody a společném spádovém obvodu pro II.
stupeň základních škol a objevily se i dotazy na uzavření dohody o společném spádovém
obvodu pro mateřské školy. Pokud bude přijata oficiální žádost, bude toto řešeno mj. i na
jednání komise pro výchovu a vzdělávání a dále pak Radou města Turnov.

K BODU 6) – Ředitelská volna na ZŠ
Ředitelé turnovských ZŠ se dohodli na tomto dni ředitelského volna: 29. 9. 2017 (pátek).
MŠ v tento den mohou mít ředitelské volno v případě, že tuto informaci včas nahlásí
rodičům, s nimiž se na volnu dohodnou.
ZŠ Skálova bude mít ředitelské volno pro žáky na II. stupni ve dnech 29. - 30. 6. 2017, a to
z důvodu započetí rekonstrukce budovy.
Případné další termíny pro ředitelská volna pro kalendářní rok 2018 budou řešeny až během
školního roku 2017/2018.

K BODU 7) – Informace o jednání na škol. komisi Svazu města obcí a s ministryní K.
Valachovou
Paní místostarostka seznámila přítomné s osobním jednáním s ministryní školství K.
Valachovou v dubnu 2017, kdy hovořily na téma:
- Inkluze v praxi
- Podpora asistenta pedagoga ve školách – financování a počet hodin přímé práce se
žáky
- Změna financování regionálního školství
Ohledně financí ministryně uvedla, že v lednu 2017 byly navýšené finanční prostředky na
podporu inkluze ze strany MŠMT poslány. Kvitovány byly naše konkrétní připomínky a příklady
z praxe, jak dochází ke snižování počtu hodin AP apod. V rámci změn financování regionálního
školství by měli být nejprve podpořeni nepedagogičtí pracovníci (IT, účetní apod.), dále pak lze
očekávat změny, které mají vliv na počet žáků ve třídě (horizont 3-5 let). Dále bylo
konstatováno, že oproti jiným krajům ČR je v Libereckém kraji situace kolem financování
podpůrných opatření neuspokojivá.
K zápisu přiloženy tyto přílohy:
 Žádost o souhlas k využití asistenta pro děti se SVP (KÚ LBC)
 Pokyn OŠKS KÚ LBC ke zřízení funkce asistenta pedagoga (KÚ LBC)
 Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků (MŠMT)
Usnesení č. 2/2017
Komise pro výchovu a vzdělávání pověřuje paní místostarostku Mgr. P. Houškovou dalším
jednáním a řešením problematiky nedostatečných finančních prostředků určených školám na
asistenty pedagoga a objem jejich přímé práce s dětmi.
Hlasování (pro/proti/zdržel se): 14/0/0
K BODU 8) – Koncepce sportu aplikovaná do školství
Město Turnov podporuje z programu „Trenér, učitel“ sportovní aktivity žáků základních škol
(orientační běh, výuka kanoistiky, sportovní den apod.). V současné době vzniká nová
koncepce sportu, která s touto podporou pracuje a v rámci stávajících programů by měla
vzniknout i možnost metodické podpory výuky tělesné výchovy pro I. stupeň ZŠ a
pravděpodobně lze vytvořit programy všestranné pohybové průpravy i do MŠ, bude-li o toto
zájem. Cílem je obohatit žákům výuku TV a zkusit děti zapojovat do pohybových aktivit ve
spolupráci s místními oddíly, aby si tak děti osvojily sportovní a pohybové návyky a mohly
v případě individuálního zájmu navázat v turnovských oddílem a na turnovských sportovištích.
Vedoucí OŠKS zašle ředitelům ZŠ, co nyní lze (v rámci i nad rámec výuky TV) na turnovských
školách zorganizovat a v návaznosti na tyto informace lze zaslat podněty jednotlivých škol –
elektronicky R. Brychové – do 30. 6. 2017.
Usnesení č. 3/2017
Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje zařazování podpory sportovních aktivit u žáků
základních škol v průběhu školního roku z programu „Trenér, učitel“ a zapracování podobných
aktivit do Koncepce spotu pro období 2016 – 2021.
Hlasování (pro/proti/zdržel se): 14/0/0

K BODU 9) – Projekt na vznik Mineralogické učebny ve Středisku pro volný čas – info
k podání žádosti
Město Turnov podalo žádost o čerpání dotačních prostředků z IROP (Integrovaný regionální
operační program) na podporu vzniku mineralogické učebny ve Středisku pro volný čas Žlutá
ponorka – dotace bude určena na speciální vybavení učebny, techniku, bezbariérové úpravy
přízemních prostor a venkovní úpravy zeleně. Rozpočet projektu je cca 2,5 mil. Kč.
Shodná žádost bude podána i prostřednictvím MAS Český ráj.

K BODU 10) - Aktuální informace k občanské vybavenosti v Turnově 2
Záměr města a příspěvkových organizací je vybudovat nyní pobočku knihovny a Střediska pro
volný čas Žluté ponorky – prostory bývalé nádražní čekárny.
Podklad bude předložen k jednání ZM, na němž by mělo být schválení potřebných finančních
prostředků na úpravu těchto prostor.
Komunikace s pronajímatelem (SŽDC) je velmi dobrá.
Postupně je záměrem vybudovat v lokalitě Turnov 2 plnohodnotnou budovu občanské
vybavenosti.

K BODU 11) – Aktuální pozvánky z organizací a města
 Město Turnov při příležitosti výročí narození a úmrtí prof. Jana Patočky pořádá ve
spolupráci s KCT 15. 6. 2017 vzpomínkový večer JAN PATOČKA – Život v pravdě,
městské divadlo (panelová diskuse o osobnosti J. Patočky + světová premiéra
symfonie M. Hyblera v podání orchestru BERG), vstupenky jsou zdarma – do 25.5.
k dispozici na sekretariátu, poté od pondělí 29.5, na recepci KC Střelnice
 Město Turnov: 31. 5. 2017 Fórum zdravého města, OAHŠ
 SUPŠ: 17. 5. 2017 Majáles, 18. - 19. 5. 2017 – obhajoba praktické části maturit, den
otevřených dveří školy v rámci Staročeských trhů dne 27. 5 .-28. 5. 2017
 ZŠ Skálova: 20. 5. 2017 Škola hrou, 1. 6. 2017 Zahradní slavnost
 ZŠ Žižkova: 20. 5. 2017 školní jarmark
 ZŠ 28. října: 2. 6. 2017 Sportovní den
 Knihovna: 1. 6. 2017, městské divadlo, program v rámci Literární soutěže (divadlo,
koncert apod.)
 OAHŠ: 17. 2. 2018, první absolventský ples v KC Střelnice
 Město Turnov: 16. 2. 2018, městský ples
OSTATNÍ
 VCT (Vzdělávací centrum Turnov) – získána dotace z projektu „Pět portfolií“ – projekt
navazuje na práci s nadanými žáky v rámci T-Centra. Cílem projektu je přiblížit žákům
moderní a perspektivní technické a přírodovědné obory (portfolio budoucího
přírodovědce, architekta, medika, technika, portfolio pro nerozhodnuté). Ředitelka
PaedDr. J. Dudková požádala přítomné ředitele škol o součinnost – vytipování žáků
vhodných pro tento projekt. Výstupy z tohoto projektu budou sděleny komisi na
dalším jednání.


SUPŠ – dobrovolná činnost žáků školy – výzdoba malbou v Domově důchodců Pohoda

Zapsala: Renata Brychová, dne 16. 5. 2017
Ověřila: Ing. J. Rulcová, předsedkyně komise, Mgr. P. Houšková, místostarostka
Č.j.: SKO/17/1082/Brr

