
      

Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání konané dne 26.11.2018 

(3. jednání v roce 2018) 
 

Celkový počet členů komise: 18 

Přítomni dle prezenční listiny, počet přítomných členů komise: 14 

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

Hosté komise: RNDr. Eva Fričová 

Komise je usnášení schopná. 

 

Program zasedání:  

1. Představení členů komise 

2. Jazyková škola FAN a ZŠ 28. října - zkoušky Cambridge English 

3. MŠ a ZŠ Sluníčko - dobrá praxe 

4. Plán zasedání komisí 

5. Shrnutí žádostí o dotace v oblasti školství 

6. Stávající dokumenty obce a ORP v oblasti školství 

7. Informace z konference Lepší škola v každém místě 

8. Reforma financování regionálního školství - aktuální informace 

9. Pozvánky na akce 

10. Ostatní 

 

Předsedkyně komise Mgr. Petra Houšková přivítala nově jmenované členy a hosta komise a seznámila 

je s programem zasedání komise. Komise pro výchovu a vzdělávání je 18 členná, přítomna musí být 

nadpoloviční většina členů, aby mohla být usnášení schopná. Na každém jednání komise bude členům 

komise sdělen další termín jednání komise. Z jednání komise je pořízen písemný zápis.   

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

 

1. Představení členů komise 

 

Mgr. Petra Houšková vyzvala nově jmenované členy komise ke krátkému představení a požádala 

přítomné členy o hlasování ke jmenování zapisovatelky Komise pro výchovu a vzdělávání.   

Usnesení č. 4 

/2018 

Zapisovatelkou komise byla jmenována hlasováním Kateřina Mrkvičková - referentka odboru školství, 

kultury a sportu. 

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

 

 



 

2. Jazyková škola FAN a ZŠ 28. října - zkoušky Cambridge English  

 

RNDr. Eva Fričová seznámila přítomné s činností jazykové školy FAN, která spolupracuje se školami 

v regionu. Zároveň oznámila, že Základní škola 28. října, Turnov se stala dalším místem pro konání 

certifikovaných zkoušek anglického jazyka a slavnostně předala panu Mgr. Fričovi certifikát Cambridge 

zkoušky. Mgr. Jaromír Frič poděkoval za spolupráci.  

Mgr. Jaromír Frič zároveň zmínil i další významné ocenění pro ZŠ Turnov, 28. října 18 - umístění Mgr. 

Radmily Laudové v soutěži „Zlatá karabina“, která se umístila mezi 5 nejlepšími v celorepublikové 

soutěži o nejlepšího zástupce ředitele.  

 

3. MŠ a ZŠ Sluníčko - dobrá praxe 

Mgr. Dagmar Rakoušová seznámila přítomné s aktivitou na Mateřské škole a Základní škole Sluníčko 

Turnov, příspěvková organizace, která je začleněna mj. do těchto 2 projektů: 

1/ Individuální projekt Komplexní systém hodnocení, což je projekt České školní inspekce, kde MŠ 

získává poznatky o dětech, posuzuje je, a cíleně je připravuje nejen na nástup do základní školy. Tato 

činnost může být inspirací pro další školy, je zde vidět výborné propojení běžné a speciální mateřské 

školy, která funguje perfektně, např. děti s autismem jsou pak umísťovány v běžných školách.  

2/ Centrum na podporu integrace cizinců - jedná se o 20 hodinový kurz pro cizince třetích zemí (mimo 

EU), školka disponuje vlastní lektorkou a jedná se zatím o první MŠ v ČR. Kurz bude prováděn 

v odpoledních hodinách, financován je Ministerstvem vnitra ČR. Účastníci kurzu musí mít platné 

povolení k pobytu, rodný list a souhlas rodičů.   

Mgr. Michal Loukota uvítal tuto činnost a požádal paní Houškovou o apelaci na Svazu měst a obcí 

České republiky, ohledně řešení odstranění jazykové bariéry pro žáky. V zemích EU je pro tyto žáky 

obvykle zajištěn kurz, který trvá 6 měsíců, což je pro žáky velmi přínosné a až poté nastupuje běžné 

vzdělávání. V ČR je pouze nabízen kurz 14 denní, což je velmi nedostačující. Děti na ve škole nastoupí 

přímo do výuky, kde je pak citelně znát jazyková bariéra.   

Ing. Grundová - Jak se prosím dozvědí rodiče o tomto kurzu?  

Mgr. Marková - 14. prosince máme na MěÚ poradu ředitelů MŠ a ZŠ, kde budou znovu ředitelé o této 

možnosti informováni, informace bude rozeslána i do škol na území ORP Turnov.  

Mgr. Houšková upřesnila, že seznámení s tímto projektem bude zahrnuto do programu dalšího jednání 

komise.   

 

4. Plán zasedání komisí 

 

Mgr. Houšková informovala o termínech jednání komise, která se v minulých letech scházela  3 - 4x 

ročně. V tomto modelu zasedání komise bude pokračovat, termíny zasedání budou naplánovány na 

pondělí, v čase okolo 14 hod. Setkání ředitelů škol a školských zařízení probíhá i během roku (porady 

ředitelů MŠ a ZŠ, výjezdní zasedání, projekty MAP aj.). Na příštím jednání komise bude do programu 

zahrnuto seznámení s projektem MAP Turnovsko - Mgr. Karel Bárta.  

Mimořádně zasedání komise může být svoláno k projednání závažných nebo mimořádných úkolů 

uložených radou města. Členové komise mohou zařadit body do programu jednání, návrhy zasílají 



nejpozději 10 dní před zasedáním komise. O konání jednání komise budou členové komise informováni 

min. 7 dnů předem. Jednání komise musí být v souladu s Jednacím řádem komisí Rady města Turnova.  

 

5. Shrnutí žádostí o dotace v oblasti školství 

 

Mgr. Petra Houšková podala informace ohledně žádostí o dotace. V současné době jsou podány žádosti 

na 2 projekty.  

1/ Výzva IROP č. 87 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, žádost na vytvoření oddělení pro děti 

mladší 3 let na MŠ Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace. Celková částka dotace z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj 180 mil. Kč. Míra podpory Evropského fondu pro regionální 

rozvoj je 85 %. Překlad 50 žádostí, žádost o dotaci města Turnova je 25. v pořadí.  

2/ Záměr modernizace ZŠ přes obecně prospěšnou společnost MAS Český ráj - realizace učeben na ZŠ 

Žižkova a ZŠ Skálova (chemie, přírodovědná) a ZŠ Žižkova (jazyková). V průběhu měsíce prosince 

bude zasedat výběrová komise, z které vyplyne, zda budou projekty podpořeny. U ZŠ Turnov, Žižkova 

518 bude vybudován výtah za necelé 3 mil. Kč, z důvodu bezbariérovosti. Způsobilé náklady na 

jazykovou učebnu - 2 274 tis. Kč, přírodovědné učebny - 2 880 tis. Kč. 

 

6. Stávající dokumenty obce a ORP v oblasti školství 

 

Mgr. Petra Houšková prezentovala přítomným členům komise strategické materiály umístěné na 

internetových stránkách města.  

Odkaz na: https://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu.html 

 Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnova a jeho přirozeného spádové oblasti 

 Strategie rozvoje základního vzdělávání ORP Turnov 

Odkaz na: https://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci.html 

 Plán rozvoje rodinné politiky 

Odkaz na: https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/strategicky-plan-mesta.html 

  Strategický plán města na období 2013-2020 schválený zastupitelstvem města 25. 4. 2013 

 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA AKČNÍ PLÁN, aktualizace na volební období 

2014 -2018 

Odkaz na: http://www.mapturnovsko.cz/map2/dokumenty/ 

 Investiční priority-květen 2018  

 

 

7. Informace z konference Lepší škola v každém místě 

Mgr. Petra Houšková informovala o konferenci v Praze, kde proběhla výměna zkušeností jednotlivých 

zřizovatelů. Program konference byl velmi pestrý. Vyjádřila zároveň velké poděkování přítomným 

ředitelům v činnosti škol, kde dělají věci přirozeně a správným směrem, velmi dobrá komunikace 

místních škol a zřizovatelů. Na konferenci bylo doporučeno zřizovatelům vybírat nové ředitele s jasnou 

https://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu.html
https://www.turnov.cz/cs/zpravy/skolstvi/strategicky-plan-vzdelavani-obyvatelstva-mesta-turnova.html
https://www.turnov.cz/filemanager/files/file.php?file=186165
https://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci.html
https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-rozvoj-a-mpz/strategicky-plan-mesta.html
http://www.mapturnovsko.cz/map2/dokumenty/
http://www.mapturnovsko.cz/map2/wp-content/uploads/2018/10/3-investicni_priority_-_kveten_2018-1.pdf


koncepcí, v praxi se však z 50% přihlásí do konkurzu pouze 1 uchazeč. O pozici ředitele není zájem, 

z důvodu náročnosti funkce. V jiných ORP řeší problematiku spolupráce školy, rodičů, zřizovatele - 

uvedla poznatky ředitelky ZŠ Velké Hamry a starosty obce Spáry o výstavbě nové školy v obci. Na 

konferenci byla diskutována také problematika nové legislativy financování školství.  

 

8. Reforma financování regionálního školství - aktuální informace 

Mgr. Petra Houšková informovala o připravované změně ve financování ve školství, v současnosti jsou 

peníze školám rozdělovány normativním způsobem prostřednictvím krajských úřadů, jsou zde ale 

mezikrajové rozdíly ve výši finanční podpory. V novele financování bude stanoven prováděcími 

předpisy tzv. PHmax - maximální rozsah přímé pedagogické činnosti, která bude z MŠMT hrazena. 

V listopadu 2018 má být vyhlášen rozvojový program na vyrovnání mezikrajových rozdílu (vyčleněna 

1 mld. Kč). Od ledna 2019 má být posíleno financování MŠ, překryv učitelek MŠ o 2,5 hodin ve třídě 

denně. V praxi to bude problém. Od 9/2019 je zde možnost rozšíření počtu hodin výuky na ZŠ 

(vyčleněno 700 mil. Kč).  

V praxi nastanou nejspíše problémy, již bylo řešeno na jednání Komise svazu měst a obcí, kde bylo 

zřizovatelům doporučeno připravit se na vzniklé problémy a s tím související možné dofinancování škol 

z rozpočtu města, zejména na vyplácení odměn, osobních příplatků a dalších mimotarifních složek 

pedagogických pracovníků, jelikož PHmax řeší pouze tarifní mzdy pedagogů. Není odpovězena otázka 

financování dalších nenárokových složek platu a platu nepedagogických pracovníků -  nejspíše budou 

financovány z rezerv krajských úřadů.  

Na Krajském úřadě Libereckého kraje je plánovaná pro oblast školství porada na 13. 12. 2018. Školy a 

školské organizace v celém ORP Turnov jsou vždy informovány z OŠKS e-mailem. Na 14. 12. 2018 je 

naplánována porada ředitelů MŠ a ZŠ Turnov na MěÚ Turnov, kde bude projednána organizace 

školního roku – zápisy, prázdninové a letní provozy MŠ, apod. a aktuální informace z oblasti školství a 

také čerpání a tvorba fondu odměn. Organizace tak mohou mít možnost čerpat z fondu finance na 

případné dofinancování platů, vzniklé v souvislosti s reformou financování regionálního školství.  

 

9. Pozvánky na akce 

 

 Slavnostní otevření knihovní pobočky na vlakovém nádraží v Turnově II., které je naplánováno 

na 3. 12. 2018 od 13:00 hodin, kmotrem otevření je herec Tomáš Hanák. 

 Vánoční řemeslnické trhy, které se konají 7. - 8. 12.2018 v Turnově. K vidění bude nejen 

program turnovských základních škol. 

 Rozsvícení vánočního stromu na návsi v Mašově, které se koná dne 29. 11. 2018 od 17 hodin. 

Vystoupí žáci mateřské školy a základní školy. 

 Strom splněných přání pro děti z dětských domovů  - bude opět umístěn v Muzeu Českého ráje 

v Turnově (v pokladně). Štědří dárci mohou udělat radost dětem z dětských domovů v 

Libereckém kraji. V Turnově se uskuteční již 15. ročník této akce, v loňském roce bylo 

realizováno 260-280 dárků.  

Mgr. Jaroslava Štoudková  informovala o spolupráci s OSPOD, kde se spolupodílí na akci pro turnovské 

děti umístěné v dětských domovech, kde jim plní konkrétní vánoční přání.  

Mgr. Petra Houšková seznámila přítomné s aktivitou s domovem důchodců, která je spojena 

s vánočními trhy, kde rozlévají „ starostův čaj“, výtěžek z této akce jde na dárky pro osamělé důchodce.  

Mgr. Michal Loukota informoval o spolupráci ZŠ Skálova s organizací ADRA - sběrem hraček. Tato 

aktivita je i na ZŠ 28. října. 



10. Ostatní 

 

Mgr. Michal Loukota informoval přítomné o nabídce pracovního místa - učitel/učitelka matematika, 

fyzika, anglický jazyk.  

Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil informoval o probíhajícím projektu metodika sportu, který v současné době 

navštěvuje základní školy v Turnově, I. stupeň. Reakce pedagogů v hodinách tělocviku je velmi kladná 

a projekt označují za přínosný. Nejprve probíhá běžná hodina za vedení paní učitelky, metodik poté v 

další hodině, kterou sám vede, naváže na běžnou hodinu a pokračuje v práci započaté vyučující a ukáže 

dětem další možnosti. Úkol metodika je motivovat žáky prvního stupně základní školy ke sportu přímo 

v hodinách tělesné výchovy. Poděkoval zřizovateli za cílenou pomoc v této aktivitě. 

Dále informoval o novém kroužku „Tajemství ukryté v kamení“ ve Středisku volného času Žlutá 

ponorka, kde ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově jsou projektové hodiny pro žáky 

základních škol. 

 

Termín příštího jednání komise je stanoven na 28. ledna 2019 (pondělí) od 14:00 hodin na MěÚ 

Turnov. 

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 27. 11. 2018 

Ověřila: Mgr. Petra Houšková, předsedkyně komise 

 

Předsedkyně komise: Mgr. Houšková   

Podpis:                  

 

 

      

 

 


