
 

Zápis z  komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 29. 04. 2019 

(4. jednání v roce 2019) 
 

 

Celkový počet členů komise: 19 

Přítomni dle prezenční listiny, počet přítomných členů komise: 12 

Nepřítomni: PaeDr. Jaroslava Dudková, Mgr. Dontová Jana, Ing. Božena Honzáková, Kordová 

Eva, Mgr. Leitnerová Jana, Mgr. Jaroslava Štoudková, Weissová Daniela 

Komise je usnášení schopná. 

Program jednání komise: 

1) Modernizace škol  

2) Úspěchy MŠ  

3) Aktuálně ze ZŠ a MŠ  

4) Nové financování regionálního školství (informace z KÚLK, informace ze SMO ČR) 

5) Příprava na nové financování na turnovských školách  

6) Výsledky konkurzního řízení 

 

Předsedkyně komise Mgr. Petra Houšková přivítala přítomné členy komise, seznámila je 

s programem porady.  

 

1) Modernizace škol  

Mgr. Petra Houšková - informovala o obdržení dotace z IROP, 46. výzva - modernizace 

základních škol v Turnově, modernizace se týká: 

ZŠ Turnov, Skálova 600 - modernizace jazykové učebny, učebny přírodních věd, vybudování 

bezbariérových WC, nákup nábytku a počítačů, modernizace konektivity 

ZŠ Turnov, 28. října 18 - bezbariérový přístup do budovy a jednotlivých podlaží, nákup 

nábytku a počítačů, modernizace konektivity,  

ZŠ Turnov, Žižkova 518 - bezbariérový přístup do budovy a jednotlivých podlaží vč. 

bezbariérových WC, modernizace jazykové učebny a učebny přírodních věd, modernizace 

konektivity. 

Žádost o dotaci byla podána v únoru 2017, v prosinci 2017 byla zařazena mezi náhradní 

projekty pro vyčerpanou alokaci, následně byly finanční prostředky navýšeny a v březnu 2019 

přišla informace o možném uvolnění finančních prostředků z výzvy.  

Celková výše dotace z EU tedy činí 18 861 139,48 Kč. Ze státního rozpočtu bude financováno 

1 109 478,79 Kč. Z vlastních zdrojů Města bude hrazena částka 2 218 957,59 Kč. Celkové 



náklady tedy jsou předpokládány na 22 189 575,86Kč. V roce 12/2020 je předpokládáno 

fyzické ukončení realizace projektu. 

Další projekt je plánován na MŠ Zborovská, kde se stále čeká na hodnocení projektu, žádost 

se podávala v 09/2018.  

2) Úspěchy MŠ  

Mgr. Martina Marková - informovala o WMŠ Turnov, která získala status fakultní školy, což 

je osvědčení, které umožňuje studentům Fakulty přírodovědně - humanitní  a pedagogické 

fakulty TU v Liberci vykonávat v turnovské mateřské škole praxe. Paní ředitelka Hana 

Lamačová z WMŠ si tuto spolupráci, která probíhá již 4 roky, velmi chválí. 

Úspěch Mateřské školy Turnov, 28. října, kde na základě hodnocení ČŠI, které proběhlo 

v březnu, je škola zařazená mezi školy se statusem tzv. Příklad dobré praxe.  

3) Aktuálně ze ZŠ a MŠ 

Mgr. Martina Marková - ve dnech 26. a 27. 3. 2019 proběhlo v Rokytnici nad Jizerou setkání 

ředitelů škol z ORP Turnov. První den proběhlo školení v rámci spolupráce s MAP 

Turnovsko II, kde prezentoval Mgr. Karel Bárta témata: doporučení ČŠI, školský zákon a 

právní předpisy, druhý den patřil prezentaci OSPOD na téma záškoláctví a MŠMT - změna 

financování regionálního školství, důležitost a postup ve výkaznictví škol, úprava PHmax 

jednotlivých škol.   

Mgr. Karel Bárta - upozornil také na aktivity MAP Turnovsko II, kde stále probíhá setkávání 

jednotlivých pracovních skupin, projekt SYPO, melodické kabinety, implementační aktivity, 

setkávání učitelů. Proběhlo také setkání ředitelů mateřských škol v MŠ Karlovice - 

Sedmihorky. Na 17. 10. 2019 je připravován seminář Roberta Čapka, který bude zaměřen pro 

učitele škol. V rámci metodické pomoci MAP Turnovsko II, jsou ředitelům zasílány materiály 

a metodiky. 

Ve dnech 10. - 11. 10. 2019 je připravována další porada ředitelů škol v rámci ORP Turnov. 

Tématem bude financování, legislativa, praktické informace pro ředitele. 

4) Nové financování regionálního školství (informace z KÚLK, informace ze SMO ČR) 

Mgr. Martina Marková – nové financování má být spuštěno 1. 1. 2020, doporučení zaměřit se 

na správnost ve výkaznictví, chybí stále metodika pro finanční prostředky, které budou 

rozdělovány prostřednictvím krajských úřadů, z MŠMT je však avizován dostatek financí a 

včasnost všech metodik 

Mgr. Petra Houšková - podala informace ze dne 2. 4. 2019, kdy proběhlo setkání SMO ČR, 

kde MŠMT vylučuje nedostatek peněz v regionálním školství, normativ na nárokové složky 

platu, + opravný koef. v souvislosti s inkluzí, nutností je správné nastavení PHmax školy. U 

nepedagogických pracovníků se předpokládá normativ na jednotlivá ředitelství, pracoviště a 

třídy.  

Mgr. Dagmar Rakoušová - Otázka financování vzhledem k novelizaci, asistent pedagoga 

podle §16 školského zákona, spolupráce ohledně vyřízení žádosti o doporučení ze zařízení 

SPC Turnov není jednoduchá, za celých 6 let nenavštívili školu, na vyšetření dětí je dlouhá 

čekací doba, 1 učitel nenahradí v našem případě 6 asistentů. 



Mgr. Karel Bárta - asistent pedagoga na speciálních školách, nově 36 hod. přímé práce. Ve 

spolupráci s paní Mgr. Houškovou budeme připomínkovat vyhlášku na MŠMT, vyhláška v 

praxi popírá inkluzivní vzdělávání.  

Upozornění na aktivity: 

29. května 2019 - Inkluzivní vzdělávání v praxi - veřejné setkání na Krajském úřadu 

Libereckého kraje (přednáší také: prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. PaedDr. Pavlína 

Baslerová) 

 

5) Příprava na nové financování na turnovských školách  

Mgr. Martina Marková - z důvodu změny ve financování regionálního školství dojde ke 

změně provozní doby na některých mateřských školách (prodloužení pracovní doby 

v důsledku splnění PHmax). Kolik dětí budou MŠ v Turnově přijímat v budoucnu do tříd 

v souvislosti s reformou financování vzhledem k absence informací z MŠMT  není jasné. Do 

budoucna se může stát, že budeme nuceni snížit počet přijímaných dětí, vše ukáže reforma 

financování. Dětí je stále více, problémy s nepřijetím budou nastávat zejména u dětí 

z okolních obcí, které nejsou ve spádové oblasti turnovských MŠ.  

Mgr. Frič - v letošním roce odmítám do ZŠ 28. října do 6. ročníků prozatím 22 dětí.  

6) Výsledky konkurzního řízení 

Mgr. Martina Marková - V dubnu proběhly konkurzy na vedoucí pracovní místo 

ředitele/ředitelky Základní školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, Základní 

školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace, Mateřské školy a Základní školy 

Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. Rada města na základě konkurzů jmenovala na 

doporučení konkurzní komise do uvedených funkcí ředitele takto: ředitelem Základní školy 

Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace Mgr. Michala Loukotu, ředitelem Základní 

školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace Mgr. Ivo Filipa, ředitelkou Mateřské 

školy a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace Mgr. Dagmar Rakoušovou.   

Různé: 

Mgr. Petra Houšková - předala přítomným pozvánku na Kulatý stůl na téma polytechnické 

vzdělávání v Turnově. Pozvánka je také součástí zápisu. 

Termín porady ZŠ je stanoven na 21. 5. 2019 od 13:00 hod v zasedací místnosti na Nové 

Radnici. 

Oslavy Dne vítězství - 9. května, v 09:00 hod. ukázka techniky, výstroje a výzbroje 

Československé samostatné obrněné brigády - Rota Nazdar, pro děti z MŠ a 1. stupně 

základních škol je připravena výtvarná dílna na téma „letectví“. Pro žáky 5. - 7. tříd ZŠ bude 

připraveno divadelní představení Deník Anne Frankové od 9:00, 10:00 v městském divadle.  

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

jednání.  

Termín příštího jednání komise je stanoven na 30. 9. 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 30. 04. 2019. 

Ověřila: Mgr. Houšková, předsedkyně komise 

 

 

 


