
 
Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání 

konané dne 7.2.2018 
(1. jednání v roce) 

 
Celkový počet členů komise: 18 
 
Přítomni dle prezenční listiny: J. Rulcová,  P. Houšková, M. Marková, J. Frič,  I. Filip,  R. Šulcová,  
E. Kordová, J. Dontová, D. Rakoušová,  M. Loukota,  K. Bárta, J. Dudková,  T. Zakouřil. J. Kříž, 
O.Illich, L. Grundová 
 
Nepřítomni: J. Štoudková,  J. Leitnerová  
 
Host komise: Mgr. Karel Štrincl, předseda OR AŠSK 

 
Komise je usnášení schopná. 
 
Program:  
 
1. Oddělení 2 letých dětí na turnovských MŠ 
2. Investice 2018 – 2019 
3. Občanská vybavenost Turnov 2 
4. MAP II – informace k přípravě projektu 
5. Termín zápisů na ZŠ a MŠ, ředitelská volna 
6. Ostatní 
 
Předsedkyně komise přivítala přítomné členy komise a seznámila je s programem komise. 
 
Na jednání komise byl přidán, se souhlasem přítomných členů, bod Mgr. Karla Štrincla, 

předsedy Okresní rady AŠSK pro okres Semily.  

Mgr. K. Štrincl, předseda Okresní rady AŠSK ČR Semily, informoval o činnosti OR, o plánu 
připravovaných školních sportovních akcí pro všechny stupně škol na úrovni okrsku Turnov i 
okresu Semily. V AŠSK je sdruženo na 40 škol okresu Semily, včetně škol z regionu Turnov. Pro 
informaci p. ředitelům škol přikládáme termínovou listinu akcí na období "jaro 2018". 
Konkrétní informace a rozpisy soutěží obdrží učitelé TV na školách postupně. 

Závěrem vyjádřil předseda OR poděkování spolupracujícím školám a SVČ Žlutá ponorka 
Turnov, které se spolupodílí na úspěšném konání sport.  soutěží pro školy (organizační pomoc, 
uvolnění hodin ve sport. hale, výpomoc starších žáků při 3boji pro žactvo 1. stupně ZŠ).  

Mgr. Štrincl K. vyjádřil rovněž žádost o zvýšení spolupráce se SVČ Žlutá ponorka Turnov a její 
zakotvení do koncepčního materiálu "Koncepce sportu v Turnově na léta 2018 až 2022".  



V souvislosti s tímto, bude uskutečněno jednání na úrovni vedení Města Turnova.  

K bodu 1) - Oddělení 2 letých dětí na turnovských MŠ 

Město reaguje na novelu školského zákona o přijímání dvouletých dětí záměrem vybudovat 2 

samostatné třídy pro dvouleté děti ve dvou mateřských školách v Turnově. Rozšíří se tím 

současná kapacita o 2x 16 míst. Záměry a plánované projekty byly konzultovány ve městech, 

kde již dvouleté děti mateřské školy navštěvují a mají zde samostatné třídy. Byl proveden 

průzkum mezi rodiči, ze kterého vyplynulo, že mají spíše zájem o menší kolektivy 

s uzpůsobenými podmínkami než integraci malých dětí v rámci běžné třídy. Rada města 

schválila zhotovitele na projektovou přípravu pro nástavbu na MŠ Sluníčko. Dále se jedná o 

MŠ Zborovská. V ostatních mateřských školách budou vzhledem k prostorovým možnostem a 

počtu tříd dvouleté děti integrovány do běžných tříd. 

 

K bodu 2) - Investice 2018 -2019 

V nejbližších měsících je plánována na ZŠ Skálova výměna kotlů a dokončení výměny oken, na 

ZŠ Žižkova oprava střechy, výměna oken a nová dlažba na chodbě ve 2. NP, dále rekonstrukce 

venkovního hřiště u hotelové školy a oprava přední fasády na gymnáziu.  

V jednání je výstavba (rekonstrukce) mineralogické učebny ve Středisku pro volný čas Žlutá 

ponorka, po rozhodnutí výběrového orgánu o financování by měla rekonstrukce proběhnout 

o prázdninách 2018. 

Náklady na výše uvedené akce budou zhruba 15 mil. Kč. 

Projekty na bezbariérové přístupy do prostor turnovských základních škol a modernizaci 

učeben nebyly podpořeny v rámci programu IROP, nadále je snaha o získání prostředků 

z jiných dotačních zdrojů. I přes možnou absenci mimorozpočtových finančních zdrojů byl 

prozatím prosazen záměr na vybudování alespoň jedné bezbariérové základní školy – bude to 

ZŠ Žižkova (platné usnesení ZM) a realizace by měla proběhnout v roce 2019, předběžné 

náklady na tuto akci se počítají cca 3 mil. Kč. 

V rámci investic do školských objektů bylo zmíněno i vybudování Centra odborného 

vzdělávání, které má vzniknout v roce 2018 při OAHŠ u objektu v ul. Alešova. Tato 50 milionová 

investice má přinést rozvoj a doplnění zejména středoškolského vzdělávání. 

 

K bodu 3 – Občanská vybavenost Turnov 2 

Centrum občanské vybavenosti v Turnově 2 bude v prostorách OHS  v Alešově ulici a nádražní 

budově, kde už od září 2018 by měla být otevřena pobočka Střediska volného času, Základní 

umělecké školy, Městské knihovny a tyto nové prostory by měly i navýšit prostorovou kapacitu 

školní družiny ZŠ Skálova. 

 



 

K bodu 4 - MAP II – informace k přípravě 

Místní akční plán II navazuje na MAP I, v současné době probíhají jednání s řediteli a starosty 

měst a obcí, na Turnovsku je o tuto aktivitu mezi školami velký zájem. Projekt by měl být 

zahájen 1. 3. 2018, realizace by měla začít 1. 9. 2018 a trvat by měl 4 roky. Zaměření na rovný 

přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Očekávaná výše finančních prostředků v projektu je 10 mil. 

Kč. 

 

K bodu 5 - Termín zápisů na ZŠ a  MŠ, ředitelská volna 

Zápis k povinné školní docházce do základních škol: 5. 4. 2018 

Zápis k předškolnímu vzdělávání:   9. 5. 2018 od 10 – 16 hodin. 

 

K bodu 6 - Ostatní  

Středisko pro volný čas – vysloven požadavek na zřízení přechodu pro chodce. Na realizaci 

přechodu se již několik let pracuje, je vypracován projekt a přechod se bude v blízké době 

zrealizovat. 

GDPR – je uzavřena smlouva s firmou, která má projekt realizovat. Ředitelé všech městských 

organizací a jednatelé městských společností budou do konce února osloveni a požádáni o 

spolupráci. Proběhne analýza na organizacích tak, aby bylo v květnu vše v souladu s evropskou 

legislativou. Veškeré náklady spojené s touto aktivitou budou hrazeny z městského rozpočtu. 

Parkování u MŠ a ZŠ Sluníčko – vznesen požadavek o řešení situace na parkovišti před školou, 

kdy dochází k boji o místa vzhledem ke zpoplatnění parkování v ul. Nádražní., problematická 

je ulice Kosmonautů, ulice Studentská však disponuje parkovací kapacitou již od ranních hodin.  

Reforma financování školství – Stanovisko ze Svazu měst a obcí – v návrhu vyhlášky nejsou 

zahrnuty připomínky a požadavky, které k původnímu návrhu vznesl Svaz měst a obcí, takže 

Svaz vyžaduje, aby zákon byl podle původního návrhu. Ministerstvo financí navíc odmítá pro 

rok 2019, 2020 poskytnout na reformu financování potřebné finanční prostředky.  

Poděkování Středisku pro volný čas Žlutá ponorka za opětovné uspořádání příměstského 

tábora pro děti z mateřských škol – tábor se letos bude konat v termínu 16. – 20. 7. 2018. 

Rada města schválila rozdělení finančních prostředků jednotlivým školám na obědy žáků 

těchto škol (školy zároveň využívají dalších možností pro financování obědů sociálně slabším 

žákům i z jiných projektů). 

Do 16. 2. se na Krajský úřad Libereckého kraje podávají návrhy na ocenění pedagogů a ocenění 

pedagogů bude probíhat i na Městě – ředitelé budou osloveni, aby zaslali své nominace. 



ZŠ Žižkova – SRPDŠ upozorňuje na nepřehlednou situaci u školy v ranních hodinách. Ideálně 

požaduje nastavení dopravních pravidel, vybudování míst pro zastavení a vymezení prostor 

pro chodce. Nový boční vchod do školičky nemá samostatný chodník pro děti. 

ZŠ Mašov – je třeba dořešit situaci s parkovacími místy u školy – chodník není v současné 

době vyvýšen, proto stále dochází k jeho využívání pro účely parkování. 

 
 
Zapsala: Jana Majerová, dne 8. 2. 2018 
Ověřila: Mgr. P. Houšková, místostarostka a Mgr. M. Marková, vedoucí odboru školství 
Č.j.: SKO/18/352/Brr 


