
Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání konané dne 10. 9. 2018 

(2. jednání v roce 2018) 
 

Celkový počet členů komise: 18 

Přítomni dle prezenční listiny, počet přítomných členů komise: 14 

Nepřítomni: Eva Kordová, Mgr. Jana Dontová, Mgr. Jana Leitnerová, PaeDr. Jaroslava Dudková 

Hosté komise: Mgr. Lenka Nováková, Ing. Eva Antošová 

Komise je usnášení schopná. 

 

Program zasedání:  

1. Střední školy – informace o dění na školách a otevíraných oborech 

2. Kapacity ZŠ Skálova 

3. Investice města v oblasti školství  

4. Modernizace ZŠ – žádost o dotaci MAS Český ráj 

5. Nová třída MŠ Zborovská – žádost o dotaci 

6. Skutečně zdravá škola – úspěchy MŠ 

7. MAP II, Šablony II 

8. Organizace školního roku 

9. Metodik školního sportu pro I. stupeň ZŠ - Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil 

10. Ostatní 

 

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a hosté komise a seznámila je s programem zasedání 

komise. Hlasování o programu zasedání (pro/proti/zdržel se): 14/0/0 

 

1. Střední školy – informace o dění na školách a otevíraných oborech 

Ing. Eva Antošová - Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov, seznámila 

přítomné s nově otevřeným oborem pivovarník - sladovník, Zborovská ul. a s obory Cestovní ruch, 

Obchodní akademie, Hotelnictví, Alešova ul. - obory Strojírenství, Kuchař-číšník, Nástrojař, Obráběč 

kovů, Strojní mechanik, Jemný mechanik. Obor Prodavač nebyl v letošním roce otevřen. V letošním 

školním roce je na škole 867 studentů. Příprava na otevření Centra odborného vzdělávání, které 

proběhne dne 7. 12. 2018 a výuka v něm bude probíhat od II. pololetí školního roku 2018/2019. Škola 

se zaměřuje na prezentaci - ukázka jednotlivých oborů, naplněnost studentů z Turnova cca. 20%. 

Paní Mgr. Houšková poděkovala za spolupráci ohledně otevření pobočky Turnov II. v objektu školy 

v ul. Alešova, kde nyní ve 2. NP má vyhrazeny prostory školní družina ZŠ Skálova, SVČ Žlutá 

ponorka, ZUŠ, ŠK Zikuda aj. 

Mgr. Lenka Nováková - Střední zdravotnická škola Turnov, přednesla informace o škole, nyní 247 

studentů, jsou volná 3 místa, turnovští studenti zde takřka nejsou, 112 studentů je ubytovaných na 

domově mládeže. Na škole jsou 4 maturitní obory - zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum, 

sociální činnost, masér, ošetřovatel. Ředitelka školy dále upozornila na problémy se stavbou kotelen, 

změna dodavatele tepla. Škola spolupracuje s ČČK, Domovem důchodců POHODA, zajišťuje 

zdravotnický dozor na akcích, škole je zapojena do projektu ERASMUS. 

Ing. Jana Rulcová - SUPŠ a VOŠ Turnov seznámila přítomné s počtem 48 studentů v prvním ročníku, 

zvýšení kapacity prvního ročníku na 60 studentů z důvodu změny reformy ve školství. Škola se potýká 



s nedostatkem odborných pedagogů z důvodu špatných platových podmínek, problém získání 

kvalitních mistrů za finančních podmínek možných ve školství. Stavební dění na škole - proběhne 

bourání komína a s tím související odstavení kovárny. 

2. Kapacity ZŠ Skálova 

 

Mgr. Michal Loukota informoval přítomné, že ZŠ Skálova zvýšila kapacitu školní družiny ze 140 na 

150 dětí, ve školní jídelně z 800 na 900 strávníků. 

 Dále předložil žádost na snížení celkové kapacity školy k vyjádření - v současnosti je na škole 562 

žáků, stávající kapacita je 680 žáků a ředitel školy navrhuje snížení na 650 žáků. Je to z důvodu, že 

některé učebny, které na škole byly, nelze používat jako kmenové a z jedné třídy byl vybudován školní 

klub. Je tedy obava, že pokud by kapacita zůstala ve stávající výši, ředitel školy by nemohl garantovat 

případné naplnění školy žáky až do výše kapacity, neboť by neměl místa pro třídy. Nyní jsou volné 3 

učebny. 

Mgr. Bárta vyjádřil svůj názor o zachování kapacity, v dalších letech může být problém s umístěním 

dětí, demografický vývoj, nejsme spíše ve fázi potřeby zřízení další školy? Navíc je obtížné sníženou 

kapacitu v budoucnu nechat zvyšovat. 

Mgr. Houšková - vyjádřila také svůj nesouhlas se snížením kapacity na ZŠ Skálova, ostatní školy mají 

kapacitu plně naplněnu, ZŠ Skálova má největší spádovou oblast.  

Komise pro výchovu a vzdělávání pověřila OŠKS MěÚ Turnov, přípravou materiálu pro další jednání 

komise, který bude obsahovat vyjádření všech ředitelů turnovských základních škol k situaci a 

prostorové kapacitě na jejich školách, demografickou analýzu, spádovost, naplněnost.   

 

3. Investice města v oblasti školství  

 

Mgr. Martina Marková podala informace ohledně velkých investic a oprav, které probíhaly na školách 

a školských zařízeních v roce 2018 a dále o akcích, které budou realizovány v roce 2019.  

Na dotaz k renovaci hřišť u školy ve Zborovské ul. paní Houšková informovala o situaci, kdy nebyl 

vybrán dodavatel, který by splňoval kritéria VŘ a s investicí se počítá v rozpočtu na rok 2019.  

 

4. Modernizace ZŠ – žádost o dotaci MAS Český ráj 

 

Mgr. Petra Houšková - Město Turnov se pokusilo o získání dotace na modernizaci odborných učeben 

v dotačním titulu IROP, kde projekt zůstal mezi nepodpořenými - prozatím 11 v pořadí pod čarou. 

Město Turnov má další možnost získat finance na záměr modernizace přes MAS Český ráj, 

předpoklad vyhlášení výzvy 2. kola je 17. 9. 2018, materiály pro podání jsou připraveny. Alokace 

finančních prostředků má být 5,5 mil. Kč, čeká se na bližší podmínky výzvy, informace pro ZM o 

schválení podání žádosti.  

V tuto chvíli jsou připraveny projektově realizace učeben na ZŠ Skálova (jazyková, přírodovědná) a 

ZŠ Žižkova (jazyková, chemie). Celkové náklady jsou cca 7 mil. Kč. Bude tedy třeba pro účely 

žádosti zvolit, které budou upřednostněny. Pravděpodobně by bylo dobré zvolit z každé školy alespoň 

jednu učebnu a pokusit se žádat o modernizaci alespoň těchto.  

Usnesení č. 1/2018  

Komise pro výchovu a vzdělávání schvaluje a doporučuje podání žádosti o dotaci dle diskuze. 

Hlasování: (pro/proti/zdržel se): 14/0/0 



 

Usnesení č. 2/2018 

Komise pro výchovu a vzdělávání souhlasí, aby byla žádost na modernizaci odborných učeben podána 

do maximální částky dle zveřejněné výzvy v programu.  

Hlasování: (pro/proti/zdržel se): 14/0/0 

 

5. Nová třída MŠ Zborovská – žádost o dotaci 

Mgr. Petra Houšková informovala o záměrech města o možnosti čerpání dotace z operačního 

programu IROP, rozšíření kapacity MŠ Zborovská, kde je možnost získání dotace na zhotovení 

oddělení pro děti mladší tří let (původně reakce na novelu zákona, umístění dvouletých dětí do 

mateřských škol). V záměru bude město nadále pokračovat, máme dokončen projekt, dojde k navýšení 

kapacity o 16 dětí. Počítáme s částkou 5 mil. Kč.  

Usnesení č. 3/2018: 

Komise pro výchovu a vzdělávání schvaluje a doporučuje podání žádosti o dotaci dle diskuze. 

Hlasování: (pro/proti/zdržel se): 14/0/0 

 

6. Skutečně zdravá škola – úspěchy MŠ 

Mgr. Martina Marková informovala o zapojení třech turnovských mateřských škol do projektu 

„Skutečně zdravá škola“, z toho MŠ Bezručova se podařilo v červnu 2018 získat bronzový certifikát. 

Další mateřskou školou, které se na ocenění podařilo dosáhnout, je Waldorfská mateřská škola. Ta 

bude přebírat ocenění v září 2018. Dále vyjádřila poděkování ředitelkám mateřských škol a vedoucím 

jídelen o zapojení se do projektu, kdy na všech mateřských školách dochází k neustálému 

zkvalitňování školního stravování a zlepšování stravovacích návyků dětí.  

 

7. MAP II, Šablony II 

Mgr. Karel Bárta informoval o projektu Šablony II, 28. 2. 2018 vyhlášení výzvy, školy a školské 

zařízení mají možnost čerpat na personální podporu, školní asistenty a psychologa, vzdělávání, 

tandemovou výuku, aj. Zapojení se do projektu MAP Turnovsko II, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP 

Turnov. Se zapojením do projektu souhlasily všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Turnov, celkem 37 škol. 

Více informací na www.mapturnovsko.cz. 

Kancelář projektu je v budově TESCO. Jsou vytvořeny pracovní skupiny projektu a bude vytvářen 

strategický rámec. 

Mgr. Marková poděkovala panu Bártovi za metodickou pomoc školám v rámci projektu MAP II, za 

včasnou informovanost škol a školských zařízení platnou legislativou v souvislosti s reformou 

financování a dalšími změnami legislativy. 

 

8. Organizace školního roku  

Po diskuzi s řediteli škol byla doporučena ředitelská volna na základních školách v těchto dnech:   

 3. 1. 2019 a 4. 1. 2019, vyučování začne po vánočních prázdninách 7. 1. 2019 

 6. 5. 2019 a 7. 5. 2019 

Termín zápisu na ZŠ - slavnostní zápis 2. 4. 2019 (úterý). 

http://www.mapturnovsko.cz/


Termín zápisu na MŠ bude dohodnut s ředitelkami MŠ na společné poradě s OŠKS. 

 

 

9. Metodik školního sportu pro I. stupeň ZŠ 

Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil informoval o nově zřízeném úvazku metodika pod Střediskem volného času 

Žlutá ponorka, který má za úkol motivovat žáky prvního stupně základní školy ke sportu přímo 

v hodinách tělesné výchovy. V průběhu školního roku bude docházet k sezením s dětmi a pedagogy, 

cílem je zpestření výuky tělesné výchovy, metodická pomoc učitelům a motivace dětí k různým 

druhům sportu. Pilotní provoz probíhal na jaře 2018 na ZŠ Mašov a ředitelka tamní školy jej 

doporučuje.  

 

10. Ostatní 

Předsedkyně komise Ing. Rulcová a místostarostka města Mgr. Houšková poděkovaly členům za účast 

na jednáních komise, za jejich podnětnou činnost a spolupráci. 

 

 

Zapsala: Mrkvičková Kateřina, dne 11. 9. 2018 

Ověřila: Mgr. Houšková, místostarostka a Mgr. Marková, vedoucí odboru školství  

Č.j.: SKO/18/1984/MRK 

 

 

 

      

 

 


