
Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 28. 01. 2019 

(2. jednání v roce 2019) 
 

Celkový počet členů komise: 19 

Přítomni dle prezenční listiny, počet přítomných členů komise: 14 

Nepřítomni: Mgr. Ivo Filip, Mgr. Martina Marková, Mgr. Jana Leitnerová, Mgr. Michal Loukota,  

PaeDr. Jaroslava Dudková 

Komise je usnášení schopná. 

Mgr. Petra Houšková seznámila přítomné s programem porady a nabídla přítomným členům komise 

možnost doplnění dalšího bodu programu. Nikdo z přítomných členů nevznesl požadavek doplnění 

dalšího bodu programu.  

 

Program porady: 

1. MAP Turnovsko 

2. Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. - individuálně, ale společně a jinak 

3. Kapacita ZŠ Skálova 

4. MŠ a ZŠ Sluníčko - dobrá praxe  
 

5. Informace k funkčnímu období ředitelů 

 

1. MAP Turnovsko - Mgr. Karel Bárta  

 

Mgr. K. Bárta - představil projekt MAP Turnovsko II, představení pracovních skupin a řídícího 

výboru. Nastínil spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka Turnov p.o., Střediskem volného 

času Žlutá ponorka Turnov p.o., Základní uměleckou školou Turnov, p.o., Vzdělávací centrum Turnov 

- celoroční programy pro talentované žáky základních a středních škol (kritické myšlení, Fyzika kolem 

nás, Tajemství mikrosvěta).   

Pro školy také MAP Turnovsko II nabízí zapůjčení odborné literatury, kterou naleznete v kanceláři 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj (Skálova 92, 3. patro)  

V projektu jsou důležité investiční priority, požadavky musí být schváleny řídícím výborem, veškeré 

aktivity jsou uveřejněny na web. stránkách www.mapturnovsko.cz. 

Pozvánka na praktický seminář pro mateřské školy na téma vlastní hodnocení školy. Termín semináře: 

12. 2. 2019 od 14:00 hodin. Pozvánky již byly rozeslány na jednotlivé školy. 

Pozvánka na praktický seminář pro výchovné poradce, speciální pedagogy a ředitele malotřídních 

základních škol na téma Formativní hodnocení žáků, termín semináře: středa 13. 3. 2019 od 14:00 

hodin. 

 



Ing. L. Krupařová - právě probíhá aktualizace webových stránek, důležité dokumenty budou snadno 

viditelné.  

 E. Kordová - s MAP Turnovsko II, pokračuje projekt Učíme se příběhem, který zaštiťuje Nová škola 

o.p.s., realizujeme jej ve spolupráci se ZŠ Skálova Turnov, je škoda pokud tento projekt skončí. Book 

start – S knížkou do života (pro malé děti od narození do 6 let věku a jejich rodiče) projekt probíhá ve 

spolupráci s městem Turnov a Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. Je to hezký projekt, je možno zařadit do 

projektu MAP Turnovsko II ? 

Ing. L. Krupařová, Mgr. K. Bárta - Pokusíme se tento požadavek zhodnotit ve spojení s Pracovní 

skupinou pro rozvoj čtenářské gramotnosti, kde je předsedkyní Mgr. Jana Pekařová. 

 

2. Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. - individuálně, ale společně a jinak 

Ing. L. Krupařová - představila členům komise projekt - Individuálně, ale společně a jinak, jedná se o 

podporu inkluzivního vzdělávání na školách. Pomocí aktivit ve školách vytváříme takové prostřední, 

které podporuje začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Do projektu je zapojeno celkem 

18 škol v rámci Libereckého kraje, celkem 9 z ORP Turnov. Finanční prostředky jsou z EU 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt bohužel končí na konci školního roku 

2018/2019. Podpořené aktivity - podpora školních poradenských pracovišť, koordinátor inkluze - 

proškolení v kurzu 40hod., působení odborníků na školách. Rozvoj spolupráce pedagogických 

pracovníků, sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání - působení 2 sociálních pracovnic, případné 

zapojení s OSPOD. Speciální pedagog - financovány náklady 5 141 tis. Kč, psychologové na školách - 

3 815 tis. Kč, personální podpora - celkem 12 mil. Kč, zakoupení pomůcek dle potřeb škol - 260 tis. Kč. 

Metodická podpora pedagogů - kurzy a semináře. Aktivní metody učení, hodnocení a sebehodnocení, 

návštěva školy v Litvínově (účast cca. 40 lidí), návštěva škol v Německu - ukázka systému školství, 

inspirace (účast cca. 20 lidí).  

Mgr. P. Houšková - velice chválím vytvořená školní poradenská pracoviště. 

D. Weissová - Proč není systém návaznosti na další projekt, když tento končí? 

Mgr. P. Houšková – návaznost je poskytována v rámci inkluzivních opatření, projekt byl v rámci IROP, 

pokud bude další výzva, určitě bychom se zapojili.  

Mgr. J. Frič - v současné době máme financovanou nutnou personální podporu z podpůrných opatření, 

šablon a rozpočtu města Turnov. Je to příjem financí na konkrétního žáka.  

3. Kapacita ZŠ Skálova 

Mgr. P. Houšková - obdrželi jsme žádost pana ředitele ze ZŠ Turnov Skálova o snížení kapacity školy 

o 30 žáků, tedy z 680 na 650 žáků. Tento bod byl na programu jednání již na komisi v září 2018, zde 

bylo doporučeno opatření dalších nutných podkladů pro projednání. 

Po opatření všech podkladů proběhlo jednání s řediteli základních škol v Turnově. Máme písemné 

vyjádření jednotlivých turnovských škol k této problematice. Demografický vývoj v Turnově je vysoký. 

Neboť celková kapacita všech ZŠ v Turnově je nastavena vzhledem k demografickému vývoji 

optimálně, pak pokud sníží jedna škola kapacitu, musí zásadně další škola kapacitu navýšit. Což nelze, 

prostorové možnosti ostatních škol jsou velmi omezené a situace je obdobná jako na ZŠ Skálova. Po 

jednání se všemi řediteli vyplynulo z diskuze, že lze v případě potřeby využití potenciálu prostor 

v Alešově ulici, kde má město uzavřen pronájem na 10 let. Fungují zde družiny, které jsou prostorně 

vybavené. Pokud nyní snížíme kapacitu školy, do budoucna to bude velký problém vzhledem k vývoji 

v regionu.  



E. Kordová - prostory na ZŠ Skálova, školní klub, máme zde čtenářskou dílnu - lze využívat pro literární 

předměty.  

Mgr. J. Frič - na školu v letošním roce odmítám 25 dětí, nevejdou se druhý stupeň + nárůst počtu 

prvňáčků.  

Mgr. P. Houšková - 5. ročník je již v budově ve Skálově ulice, a jedna třída 4. ročníku je také ve Skálově 

ulici. Mají dvoustupňový model výuky již od pátých ročníků. Město má v pronájmu prostory v Alešově 

ul. v objektu OHŠ.  

Ing. T. Zakouřil - snižování kapacity a využití prostorů budovy v Alešově ulici je potřeba promyslet 

ohledně kroužků. Na budově se řeší různé technické záležitosti - zkušební rok.  

Mgr. J. Dontová - k projednání bodu by byla užitečná přítomnost pana ředitele Mgr. M. Loukoty, prosím 

o přesunutí na další termín jednání komise. 

Mgr. P. Houšková - s panem ředitelem jsem v kontaktu, o postupech je v dané věci informován. 

Dnešního jednání se nemohl zúčastnit z důvodu účasti na pedagogické radě.  

Mgr. K. Bárta - snížení kapacity by byl hrubý omyl, o 200 dětí se již snižovalo před lety, doporučuji 

hledat možnosti učeben, nejít určitě cestou snížení kapacity.  

D. Weissová - nemám podrobnější informace ohledně snížení kapacity, na Turnově II by měla být 

plnohodnotná škola, z hlediska potencionálního rozvoje města je dobře, že je zde pobočka knihovny, 

vznikají zde parkové úpravy. Na Turnově II je hodně dětí. Do okolí Turnova se stěhují lidé, a trend 

půjde stále nahoru. Bylo by dobré navýšení počtu žáků v ZUŠ a otevření pobočky u nádraží. 

Ing. T. Zakouřil - máme k dispozici data zájmu, je vidět vzestupný vývoj. 

Mgr. P. Houšková - demografický vývoj je stejný v Turnově, ale je velký zájem okolních obcí. Rodiče 

chtějí vozit děti do turnovských škol, probíhá výstavba nových domů v okolí Turnova.  

 

Usnesení č.4/2019 

Komise pro výchovu a vzdělávání nedoporučuje radě města snížení kapacity školy - Základní škola 

Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. Není možnost pro její navýšení na jiných zřizovaných 

školách, a proto komise pro výchovu a vzdělání doporučuje škole hledat rezervy ve stávajících 

budovách a využít i další prostory, které má město v pronájmu v Alešově ulici na Turnově II.   

                                                                                                                                       Hlasování 13/0/1 

Dále byla s ohledem na projednávanou kapacitu vznesena otázka malé kapacity Základní umělecké 

školy v Turnově. 

D. Weissová - doporučuji jednání na Krajském úřadě ohledně navýšení kapacity žáků na Základní 

umělecké škole v Turnově.  

Mgr. K. Bárta - otázka navýšení kapacity ZUŠ je z důvodu financování, v současnosti probíhá změna 

financování v regionálním školství, třeba zde bude nějaký posun.  

Usnesení č.5/2019 

Komise pro výchovu a vzdělávání pověřuje paní Mgr. Petru Houškovou k jednání ve věci navýšení 

kapacity pro Základní uměleckou školu Turnov, příspěvková organizace           

            

          Hlasování 14/0/0 



 

 

4. MŠ a ZŠ Sluníčko - dobrá praxe  

 
Mgr. D. Rakoušová - představila projekt, který je zaměřen na děti cizinců z třetích zemí. Jedná se o 

spolupráci s CPIC, my poskytujeme bezplatně prostory pro kurz, oni financují lektora, což je naše 

kmenová učitelka. Zaměstnána je na dohodu o pracovní činnosti nad rámec svého úvazku. Kurz bude 

probíhat pouze do dubna. Celý projekt pak končí. Naší snahou je, aby tento kurz byl celoroční. Chceme 

projekt začlenit do vzdělávání, oslovíme město či jiné zdroje. Tento kurz je ojedinělý, pilotní. Dochází 

k nastavení systému (metodiky). V současnosti dochází na kurz 5 našich dětí, kurz trvá 2 vyučovací 

hodiny každý týden. Tento kurz byl nabízen i pro okolní školky.  

Děti mají s výukou českého jazyka velký problém, nemají české chůvy. Velký problém pak nastává u 

dětí při přechodu na základní školu. Celý problém integrace cizinců není celostátně systematicky řešen. 

Navštívili jsme mateřskou školu ve městě Linz, kde mají systém promyšlen.  

Mgr. P. Houšková - navrhuji tuto problematiku zařadit k jednání na Svazu měst a obcí. 

D. Weissová - informovala o zkušenostech z uprchlickém tábora, kde jsou umístěny i malé děti, mají 

zde spec. pedagogy, zajištěn je i přípravný ročník školy.  

 

 

5. Informace k funkčnímu období ředitelů  

Mgr. P. Houšková - po 6 letech končí v roce 2019 funkční období ředitelů na těchto školách:  

 Základní škole Turnov, Skálova 600, p.o. 

 Základní škola Turnov, Žižkova 518, p.o. 

 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, p.o. 

 Funkční období ředitelům končí k 31. 7. 2019. Rada města bude možnosti dalšího postupu 

projednávat na svém jednání dne 6. 2. 2019.  

Mgr. K. Bárta - některé obce to dělají tak, že zhodnotí, že konkurz je zbytečný, musí se dobře zvážit, 

zda konkurz vypisovat. Dostačující by bylo vyjádření školské rady s přihlédnutím k inspekční zprávě. 

Zákon to tak umožňuje. 

Mgr. P. Houšková - v loňském roce byly konkurzy na 11 míst, je to transparentní a otevřený přístup.  

Mgr. J. Dontová - není dobré udělat z konkurzů politickou záležitost, bylo by dobré nastavit pravidlo, 

které bude v písemné formě. Z naší pozice ředitelů, zpracováváme 2 hodnocení pro zřizovatele. 

Mgr. P. Houšková - ředitel předkládá každoroční hodnocení, dlouhodobá vize ředitelů je předkládána 

v koncepci u konkurzů, vyhlášení konkurzu je jedna z mála zřizovatelských kompetencí. Víme, že je 

to pro ředitele nepříjemné. Není pochyb o kvalitě současných ředitelů na školách.  

D. Weissová - je to přirozená součást pozice ředitele. Rada města rozhodne o dalším postupu.  

Mgr. J. Dontová - ředitel se zřizovateli zpovídá každý rok Zprávou o činnosti, město by mělo 

stanovit, zda konkurz bude vyhlášen, pokud nemá pochybnosti o řediteli, má konkurzy důsledně 

promyslet.  



Mgr. D. Rakoušová - měla by být vytvořena směrnice města k záležitosti konkurzů, kde budou 

jasná pravidla. 

 

Různé:  

Mgr. P. Houšková - na 19. září připadne 100 let od založení Waldorfských mateřských škol 

v rámci celého světa.  Připravují se různé akce - zajišťujeme putovní výstavu, která zde bude 

k vidění během listopadu 2019, na září připravujeme oslavy i na naší Waldorfské mateřské škole 

Turnov.  

Připravujeme kulatý stůl na téma polytechnického vzdělávání. Město Turnov bylo osloveno nejen 

panem Lochmanem, ale i turnovskými firmami s problematikou nedostatku dětí se zájmem o 

polytechnické vzdělávání.  

J. Lochman - problém je již z minulých let, kdy není zájem, ze stran žáků o tyto obory. Dětem 

byla vnucována myšlenka vysokých škol. V současné době je málo odborníků v polytechnických 

oborech. Bylo by dobré vymyslet nějaký projekt, nabízím možnost návštěvy dětí ze škol v mé 

firmě. Zaměřit se na kroužky modeláře, aby se v dětech probudil zájem o tyto obory.  

Ing. T. Zakouřil - zájem ze strany dětí je, ale nemáme lidi, kteří by tento kroužek vedli. Chybí nám 

kvalifikovaný personál. Měli jsme kroužek s legem. 

Mgr. D. Rakoušová - v naší školce učíme děti manuálním dovednostem (kladívka, nářadí). 

E. Kordová - školy velmi využívají Kamenářský dům, kapacita je však omezená, je problém se 

tam přihlásit. Nabízejí různé workshopy.  

Mgr. J. Štoudková - prostory pro dílny máme plně vybavené, ale není člověk, co by vyučoval.  

 

 

Předsedkyně komise Mgr. Petra Houšková poděkovala členům komise za účast.  

Termín příštího jednání komise je stanoven na 29. 4. 2019 (pondělí) od 14:00 hodin na Nové 

radnici ve Skálově ulici.  

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 29. 1. 2019 

Ověřila: Mgr. Houšková, předsedkyně komise  

 


