
 
Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání 

konané dne 13.9. 2017 
(3. jednání v roce) 

 
Celkový počet členů komise: 18 
 
Přítomni dle prezenční listiny: J. Rulcová,  P. Houšková, M. Marková,  I. Filip, J. Štoudková,  
R. Šulcová,   M. Loukota,  K. Bárta, T. Zakouřil 
 
Nepřítomni: J. Dontová,  J. Leitnerová, E. Kordová, J. Dudková, M. Frič, O. Illich, L. Grundová, 
J. Kříž, D. Rakoušová  
 
Komise není usnášení schopná. 
 
Program:  
 
 

1. Střední školy – obory pro žáky ZŠ a naplněnost oborů 

2. Představení projektu: 

 Příběhy našich sousedů (Post Bellum – V. Kubín) 

 Rodinný průvodce Turnovem a okolím (Ústav pro studium totalitních režimů) 

 

3. Investice města v oblasti školství v roce 2017 – souhrnný přehled 

4. Nástup 2 letých dětí do MŠ – investiční záměry města 

5. Rekonstrukce a přístavba ZŠ Mašov – aktuální stav 

6. Kapacita ZŠ  - žádost KÚ 

7. Příspěvek pro žáky 1. tříd ZŠ 

8. Informace o jednání na Libereckém kraji s náměstkem hejtmana P. Tulpou 

9. VCT, o.p.s – informace k výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol II 

10. Bezpečnost – směrnice prevence kriminality 

11. Ostatní 

 



Předsedkyně komise přivítala přítomné členy komise a zároveň představila zástupce 
turnovských středních škol, kteří byli pozváni do komise, aby seznámili přítomné s jednotlivými 
obory. 
 
 
K BODU 1) – Střední školy – obory pro žáky ZŠ a naplněnost oborů 

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Turnov – L. Nováková seznámila přítomné s maturitními 
obory: zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum, sociální činnost, masér.  
Učební obor: ošetřovatel   
O jednotlivé obory je zájem, včetně domova mládeže, který je naplněn do výše své kapacity. 
 
Ředitelka Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborní školy Turnov – E. Antošová 
seznámila přítomné s maturitními obory: cestovní ruch, obchodní akademie, hotelnictví, 
strojírenství. 
Učební obory: obráběč kovů, nástrojař, strojní mechanik, jemný mechanik, kuchař-číšník, 
prodavačka 
Největší zájem je o obor – cestovní ruch. 
Zároveň ředitelka konstatovala, že v objektu ulici Alešova mají druhé patro k pronájmu. 
 
Ředitelka Střední umělecko průmyslové školy a Vyšší odborné školy Turnov – J. Rulcová 
seznámila přítomné s maturitními obory: design a zpracování drahých kamenů, zlatnictví a 
design šperků, umělecké kovářství a zámečnictví a další. 
Vzdělávací programy VOŠ: restaurování kovů, minerálů a organolitů, konzervování-
restaurování objektů 
O jednotlivé obory je zájem. 
Dne 17.11.2017 proběhne Den otevřených dveří. 
 
 
K BODU 2) – projekt „Příběhy našich sousedů“ (Post Bellum), projekt „Rodinný průvodce 

Turnovem a okolím“ (Ústav pro studium totalitních režimů) 

Projekt Příběhy našich sousedů - Post Bellum – V. Kubín 

V. Kubín (zástupce organizace Post Bellum, koordinátorka projektu v Turnově) seznámila 

přítomné s projektem určeným základním školám – Příběhy našich sousedů. V rámci tohoto 

projektu za pomoci učitelů a pracovníků organizace Post Bellum žáci vyhledají pamětníky, 

nahrají jejich vzpomínky, prozkoumají archivy a vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou 

reportáž. Podstatou projektu je setkávání žáků se staršími generacemi a konfrontace s jejich 

životní zkušeností. 

Koordinátorka projektu bude osobně kontaktovat ředitelé základních škol a vytipované 
vyučující. Pokud o projekt bude ze strany škol dostatečný zájem, bude hrazen z rozpočtu 
města, předpokládaný rozpočet je 140 tis. Kč.  
 
 
 



Projekt Rodinný průvodce Turnovem a okolím – Ústav pro studium totalitních režimů 
 
Vedoucí odboru školství, kultury a sportu M. Marková seznámila přítomné s projektem ÚSTR 
(Ústav pro studium totalitních režimů) – Rodinný průvodce Turnovem a okolím. Cílem projektu 
je aktivně zapojit žáky do spoluutváření historické paměti města Turnova a jeho okolí a vytvořit 
online Rodinného průvodce. Úkolem bude vyhledat v rodinných archivech nebo jiných 
informačních zdrojích fotografii některého místa ve městě, která byla pořízena ve 20. století. 
Jde převážně o výukovou metodu dějepisu, která může výuku žákům zatraktivnit. Vyučující 
mohou absolvovat školení, které je akreditováno MŠMT. Projekt má badatelský charakter a je 
zdarma. 
 

K BODU 3) – Investice města v oblasti školství v roce 2017 – souhrnný přehled 

MŠ Zborovská – hygienické zázemí kuchyně 350 tis.Kč,  

ZŠ Žižkova – dlažba, chodba 1. stupeň 235 tis.Kč , povrchy v tělocvičnách 1 mil. Kč, 

vybudování šaten pro 1. stupeň 1,1 mil. Kč 

ZŠ Skálova – rekonstrukce toalet 4,3 mil. Kč, 1. etapa výměny oken 1,2 mil. Kč 

Projektová dokumentace střešní krytina ZŠ Žižkova 250 tis. Kč 

Projektová dokumentace ZŠ Mašov 834 tis. Kč 

Z rezervních fondů byly hrazeny herní prvky u školních zahrad, výmalby, pokládky koberců na 

mateřských školách.  

Další náklady související s přípravou projektu na modernizaci škol výzva č. 46 (IROP). 

 

K BODU 4) – Nástup 2 letých dětí do MŠ – investiční záměry města 

Paní místostarostka P. Houšková informovala přítomné se záměrem umožnit vstup dvouletých 

dětí do mateřských škol (od r. 2020 ukládá tuto povinnost zákon). K těmto účelům se připravují 

investiční záměry na vytvoření nových samostatných tříd pro dvouleté děti u dvou největších 

mateřských škol, kde jsou více než tři třídy, tj. MŠ Zborovská (úprava současného bytu na třídu) 

a MŠ a ZŠ Sluníčko (nová třída by mohla vzniknout v nástavbě, která je navržena pro zázemí 

nově vytvořené sociální služby ve škole, záměr bude projednáván v orgánech města v říjnu).  

U ostatních škol je vybudování nových samostatných tříd nereálné.  

  

 

 

 



K BODU 5) – Rekonstrukce a přístavba ZŠ Mašov – aktuální stav 

Zastupitelstvo města schválilo dle studie rekonstrukci ZŠ Mašov ve výši 28 mil.Kč. Aktuálně je 

však dle projektu rekonstrukce kalkulována se značným navýšením na 48 mil. Kč. V tuto chvíli 

město řeší, jak se k tomuto výraznému navýšení postavit a situaci optimálně vyřešit.  

 
 
K BODU 6) – Kapacita ZŠ  - žádost KÚ 

V souvislosti se souhlasným stanoviskem RM Turnova k záměru společnosti www.scio.cz, s.r.o. 

otevřít soukromou základní školu v Turnově, zaslal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor 

školství, mládeže, tělovýchovy a sportu žádost o informaci, zda-li bude město Turnov, jakožto 

zřizovatel základních škol, snižovat kapacitu na základních školách (celková kapacita 

základních škol v Turnově je 2248 žáků a skutečná naplněnost k 1.9.20196 byla 1893, je 

zřejmé, že plnění povinné školní docházky je zajištěno a jak uvádí KÚ - není aktuální potřeba 

navýšení kapacit základních škol na území města Turnova). 

Na toto téma proběhla diskuse zúčastněných členů. Souhlasně všichni členové uvedli, že nyní 

je kapacita škol z jejich pohledu nastavená optimálně a odpovídá současným potřebám 

spádových oblastí a také demografickému vývoji v Turnově a okolí a není proto nutné kapacitu 

snížit.  

 
K BODU 7) – Příspěvek pro žáky 1. tříd ZŠ 

Ze škol. zákona vychází povinnost vybavit žáky 1. tříd učebními pomůckami zdarma. Neboť ze 

státního rozpočtu je na tyto pomůcky určeno 200 Kč na dítě, bylo zjišťováno, zda tato částka 

školám postačuje, či zda chtějí příspěvek pro žáky 1. ročníků čerpat jednotně ze svého 

rezervního fondu. Přítomni ředitelé uvedli, že toto nepožadují.  

 
K BODU 8) – Informace o jednání na Libereckém kraji s náměstkem hejtmana pro resort 

školství P. Tulpou 

Paní místostarostka informovala přítomné o jednání s náměstkem hejtmana P. Tulpou. 
Předmětem jednání bylo využití prostor v Alešově ulici. 
V důsledku přestěhování některých žáků maturitních oborů z ulice Alešova do Zborovské, se 
uvolnilo jedno celé patro v ulici Alešova.  Po dohodě s krajem - tento prostor je určen 
k pronájmu. Optimální spojení by bylo s příspěvkovými organizacemi zřízeným městem 
Turnov. Diskutovány byly rovněž problémy související s inkluzí, především nedostatečná 
kapacita poradenských zařízení, nedostatek odborných pracovníků, dlouhé čekací lhůty na 
vyšetření.  
 
 
 

http://www.scio.cz/


K BODU 9) – VCT, o.p.s – informace k výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol II 
Tento bod nebyl projednáván, p. Dudková se nezúčastnila komise. 
 
 
K BODU 10) – Bezpečnost – směrnice prevence kriminality 

Předsedkyně komise J. Rulcová seznámila přítomné s vypracováním bezpečnostní směrnice, 

kterou bylo nutno zpracovat dle pokynu zřizovatele, tj. kraje.  

 
OSTATNÍ 
 
Řediteli Střediska volného času T. Zakouřilovi bylo poděkováno za realizaci příměstských 
táborů pro děti z mateřských škol, které úspěšně proběhly o letních prázdninách.  
 
Ředitel knihovny J. Kříž žádá ředitele základních škol o zaslání aktuálního seznamu povinné 
četby. Dle tohoto seznamu budou v městské knihovně tyto knížky doplněny a budou tak 
k dispozici žákům základních škol. 
 
Vedoucí odboru školství, kultury a sportu M. Marková seznámila přítomné se vznikem nové 
mateřské školy v ORP Turnov – Mateřská škola Sedmihorky – příspěvková organizace, 
ředitelka Ilona Šerpánová, kapacita MŠ 28 dětí, 16 dětí přijato pro školní rok 2017/2018.  
 
V měsíci říjnu proběhnou volby a jmenování členů do Školské rady turnovských ZŠ. 
 
Ředitelské volno na základních školách: 29. 9. 2017, 30. 4. 2017, 7. 5. 2017 
 
 
 
 
Zapsala: Renata Brychová, dne 18. 9. 2017 
Ověřila: Ing. J. Rulcová, předsedkyně komise, Mgr. P. Houšková, místostarostka 
Č.j.: SKO/17/2310/Brr 


