Zápis z mimořádné komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 07. 01. 2019
(1. jednání v roce 2019)
Celkový počet členů komise: 19
Přítomni dle prezenční listiny, počet přítomných členů komise: 16
Nepřítomni: Eva Kordová, Mgr. Jana Leitnerová, PaeDr. Jaroslava Dudková
Komise je usnášení schopná.

Program: Priority pro oblast školství
Předsedkyně komise Mgr. Petra Houšková přivítala přítomné členy komise a seznámila je s programem
zasedání komise. Stanovené priority byly rozeslány v předstihu e-mailem předsedkyní komise. Zásadně
se neliší od minulého období.
Priority nad 10 mil. Kč
Rekonstrukce budovy Základní školy Turnov – Mašov (vytvoření jednotlivých tříd, družiny, místnosti
a šatny pro učitele, vznik výdejny a jídelny)
Rekonstrukce budovy Základní školy Žižkova
Rekonstrukce budovy Základní školy Skálova
Rekonstrukce budovy Gymnázia Turnov
Priority pod 10 mil. Kč
Táborová základna Žluté ponorky v Krčkovicích
Diskuze priority pro oblast školství
Mgr. Petra Houšková - stavebně už je vše projednané, potřeby byly zpracovány do projektů, program
by měl být naplněn,
D. Weissová - plná varianta je přes 50 mil. Kč, možné snížení částky je pouze drobnými úpravami
projektu. Navrhuji, jestli nehledat levnější stavební řešení, např. modulární – kontejnerové stavby.
Rekonstrukce stávající budovy ano, ale zkusit hledat možnosti pro přístavby,
Mgr. Renata Šulcová - kontejnerové přístavby jsou cenově také kolem 20 mil. (viz. rekonstrukce
WMŠ), životnost těchto modulů je ale nižší. Dle projektu budou vytvořeny třídy, družina, zázemí pro
pedagogický sbor - sborovna, přístavba - šatna, výdejna jídla.
Mgr. Petra Houšková - kontejnerovou dostavbu je třeba prezentovat na komisi pro rozvoj města, kde
jsou odborníci na stavby,
Jan Lochman - od r. 2010 se vede diskuze o rekonstrukci školy, projekt tak, jak je postaven, je
připraven k realizaci, stoupají ceny stavebních prací i stavebních materiálů, případnými změnami by se
celá akce protáhla. Za mě jednoznačně stávající projekt a je třeba akci již uspíšit.
Mgr. Michal Loukota - kontejnerové stavby jsou prozatímními stavbami, přilepit ke stávající budově
kontejner není vhodné řešení. Komise je poradním orgánem Rady města Turnov, je třeba minimálně
doporučit potřebnou rekonstrukci. Způsob realizace bude na rozhodnutí zastupitelstva.

Usnesení č.1/2019
Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje v oblasti školství jako investiční prioritu nad 10 mil. Na
období 2019 – 2023 rekonstrukci základní školy v Turnově – Mašově. Doporučujeme rekonstrukci
funkční pro potřeby školy venkovského typu s kapacitou do 100 žáků a naplněním daného stavebního
programu.
Hlasování 16/0/0
Usnesení č.2/2019
Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje pro ostatní investiční priority nad 10 mil. Kč v oblasti
školství na období 2019 – 2023 zpracování projektové dokumentace a zařazení investice dle možností
rozpočtu a technické potřebnosti.
Hlasování 16/0/0
Táborová základna Žluté ponorky v Krčkovicích - zřejmá priorita pod 10 mil. Kč, stav je dlouhodobě
neudržitelný. Objekt je využíván hlavně v období prázdnin.
Usnesení č.3/2019
Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje v oblasti školství jako investiční prioritu pod 10 mil. Kč
na období 2019 – 2023 vybudování táborové základny Krčkovice, komise upozorňuje na havarijní stav
táborové základny.
Hlasování 16/0/0
D.Weissová - Jaká je situace na turnovských školách, ohledně obědů do škol, je potřeba této dotace?
Obědy do škol – diskuse ředitelů k dotačním programům, obvykle je ve školách možnost přispět sociálně
slabším alespoň na aktivity, dětí (rodičů), kteří nemají potřebné finance na školní stravování, je málo.
V případě potřeby jsou v základních školách využívány dotační programy Potravinová pomoc, jsou i
nadace, na obědy přispívá v případě potřeby i zřizovatel.
V mateřských školách potřebnost dofinancování obědů či jiných potřeb není, v případě hmotné nouze,
lze řešit přes dotační programy Libereckého kraje. V rámci diskuze bylo konstatováno, že u některých
rodičů, kteří různých podpor využívají, je v případě zajištěných obědů snižována motivace (odebírat
obědy, posílat dítě do MŠ apod.). I při zajištěném obědu se stává, že žáci na obědy stejně nechodí,
někteří rodiče mají jiné finanční priority.
D. Weissová - Jsou naplánovány dopředu termíny školských komisí?
Mgr. Houšková - komise se schází 3x až 4x do roka, budeme se většinou scházet na konci měsíce, v
pondělí, v čase od 14 hodin
Termín příštího jednání komise je stanoven na 28. ledna 2019 (pondělí) od 14:00 hodin na MěÚ
Turnov. Od 16:00 hod se koná slavnostní otevření Nové radnice, jste srdečně zváni.
Předsedkyně komise Mgr. Petra Houšková poděkovala členům komise za účast.
V případě, že členové komise přítomni na jednání nevznesou do třech dnů po obdržení zápisu písemné
připomínky, má se za to, že záznam vystihuje průběh jednání.
Zapsala: Mrkvičková Kateřina, dne 14. 01. 2019
Ověřila: Mgr. Houšková, místostarostka a Mgr. Marková, vedoucí odboru školství

