
 

Zápis z  komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 30. 09. 2019 

(5. jednání v roce 2019) 
 

Celkový počet členů komise: 19 

Přítomni dle prezenční listiny, počet přítomných členů komise: 12 

Nepřítomni: PaeDr. Jaroslava Dudková, Mgr. Karel Bárta, Ing. Božena Honzáková, Kordová 

Eva, Reichlová Nicol, Mgr. Jaroslava Štoudková, Weissová Daniela 

Hosté: Ing. Eva Antošová, Ing. Nováková Lenka, Ing. Krupařová Lenka, Mgr. Pekařová Jana, 

Ing. Rulcová Jana 

Komise je usnášení schopná. 

 

Program jednání komise: 

1/ Aktuální informace ze SŠ 

2/ VCT - Individuálně, ale společně a jinak - výstupy projektu, ukončení - Ing. Lenka Krupařová 

3/ Investiční akce 2019/2020 - ZŠ Mašov, projekty IROP 

4/ Přijímání dětí do MŠ v dalších letech 

5/ Polytechnické vzdělávání - výstupy kulatého stolu, nové aktivity 

6/ Pozemek za Vesnou - změna záměru 

7/ Organizace školního roku 2019/2020 

8/ Ostatní  

 

Předsedkyně komise Mgr. Petra Houšková přivítala přítomné členy komise a hosty a seznámila 

je s programem porady.  

 

1/ Aktuální informace ze SŠ 

Ing. Jana Rulcová - ředitelka SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, seznámila 

přítomné s aktuálními informacemi na škole, ve školním roce 2019/2020 je 166 studentů, 8. tříd, Den 

otevřených dveří bude 9. 11.2019. Podali žádost do projektu na úpravu vnitřních prostor, příjem 

žádostí do projektu je do 4. 10. 2019. Škola se během roku účastní dalších akcí a burz, aby se 

prezentovala zájemcům o studium.  

Kovářská dílna – vznesen dotaz, jak to bude s využitím bývalé kotelny v Turnově, která by mohla být 

upravena na dílnu uměleckých kovářů jako odloučené pracoviště SUPŠ a VOŠ Turnov pro obor 

uměleckého kovářství. Potřebujeme vědět do konce roku, zda s tímto prostorem škola může počítat? 



Paní místostarostka Petra Houšková odpověděla, že není pravděpodobné vyřešení celé záležitosti v tak 

krátkém časovém termínu. 

Ing. Jana Rulcová - Na semináři Mgr. Vaškové proběhla informace ohledně zakládání jiných společností 

příspěvkovými organizacemi, je zde proto problém v souvislosti se založením VCT, bude nutné dořešit.  

Mgr. Petra Houšková - situaci prověříme. 

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

519, příspěvková organizace.  Na škole ve školním roce 2019/2020 studuje 608 studentů, nárůst od 

posledních let, škola začíná být kapacitně plná, využívají Centrum odborného vzdělávání.  Nově je zde 

otevřen obor Pivovarník - sladovník. Oslava 150 let učňovského školství se koná 4. a 5. října 2019 v 

Alešově ulici, Den otevřených dveří bude 4. 11. 2019.  

Ing. Lenka Nováková - STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace, 

Den otevřených dveří bude 29. 11. 2019, ve školním roce 2019/2020 je 300 studentů ve škole, o 55 

více než ve školním roce 2018/2019. V letošním roce se hlásilo celkem 220 děti, škola mohla přijmout 

85 studentů (13. ročníků, 7 tříd).  Kapacita školy je zcela naplněna, škola hledá pronájmy učeben hlavně 

u sociálních partnerů. Velký zájem o obory masér ve zdravotnictví, ošetřovatel. Škola zpracovala záměr, 

který byl předán na Krajský úřad Libereckého kraje. Účast na různých projektech např. NAKAP. Na DM 

se bude provádět zateplení budovy, výměna oken v jídelně, je zde ubytovaných 110 studentů.  

Prezentace škol: Burza škol se bude konat letos v Semilech na Úřadu práce dne 6. 11. 2019, 10. - 12. 

10. 2019 EDUCA MYJOB Liberec, Amos - 4. 10. 2019 v Jablonci nad Nisou.  

V diskuzi proběhla informace o výskytu žloutenky na Turnovsku. Vedení města ani úřad nemá žádnou 

oficiální informaci v den konání komise. Výskyt žloutenky v Turnově potvrzen KHS 1. 10. 2019, 3. 10. 

2019 proběhlo setkání  ředitelů ZŠ, MŠ s KHS na Nové radnici.  

 

2/ VCT - Individuálně, ale společně a jinak - výstupy projektu, ukončení - Ing. Lenka Krupařová, Ing. 

Jana Pekařová 

Ing. Lenka Krupařová - projekt byl ve spolupráci s partnery ZŠ Skálova, VCT Turnov, Město Turnov. Do 

projektu bylo zapojeno 18 škol z Libereckého kraje, 9 z ORP Turnov. Probíhala metodická pomoc pro 

školy, pod vedením Mgr. K. Bárty, na školách působily sociální  pracovnice - řešily problém šikany. 

Proběhl seminář - Etická výchova, výchova k sociálnosti - vydány metodické listy pro druhostupňové 

školy (od 4. třídy výš).  

Školní vedení a diagnostika - Ing. Petr Šolc, zaměření na třídní kolektivy, vytvořeny 3 Newslettery 

projektu „Individuálně, ale společně a jinak“ -  zpracován z příspěvků psychologů, speciálních 

pedagogů, koordinátor inkluze.  Na projekt jsou výborné ohlasy.  

Ing. Jana Pekařová - na ZŠ Skálova proběhly semináře pro pedagogy - Ing. P. Šolc. V rámci projektu 

začali působit na školách speciální pedagogové a psychologové (2 roky). Spolupráce je perfektně 

nastartována, proběhlo závěrečné setkání napříč školami, spolupráce velmi přínosná. Problémem po 

skončení projektu je udržení a financování takových pozic. 

 3/ Investiční akce 2019/2020 - ZŠ Mašov, projekty IROP 

Mgr. Petra Houšková - informovala o obdržení dotace z IROP, 46. výzva - modernizace základních škol 
v Turnově  a plánovaných dílčích  etapách, modernizace se týká ZŠ Skálova, ZŠ Žižkova, ZŠ 28. října.  



- modernizace jazykových učeben a přírodních věd, vybudování bezbariérových WC, nákup 
nábytku a počítačů, modernizace konektivity.  

Na ZŠ Turnov, 28. října 18 - bezbariérový přístup do budovy a jednotlivých podlaží, na jaře 2020 
realizace výtahu, na ZŠ Žižkova je již výtah realizován (bezbariérový vstup do budovy). Celkové náklady 
22,2 mil. Kč.  

V 12/2020 je předpokládáno fyzické ukončení realizace projektu. 

Další projekt z IROP bude realizován na MŠ Zborovská. Celkem budou náklady 5,2 mil. Kč, z IROP částka 
4 mil. Kč. Vznikne nová třída pro děti mladší 3 let, od září roku 2020 bude kapacita školky navýšena o 
16 míst.  

ZŠ Mašov - bude provedena rekonstrukce a přístavba za 43 mil. Kč, realizace začne v květnu 2020 do 
roku 2021. Základní škola bude přesunuta o letních prázdninách do SŠ u nádraží, Alešova 1723, kde 
bude působit celý školní rok 2020/2021. Realizací stavby bude navýšena kapacita ZŠ Turnov - Mašov o 
15 dětí, na 105 dětí v základní škole. Rodiče se dozví podrobnosti na třídních schůzkách v říjnu. 

Další drobné opravy a úpravy na školách budou zahrnuty v rámci rozpočtu na rok 2020, rozpočet bude 
projednán ve spolupráci s odborem správy majetku.  

Na ZŠ 28. října po dodání výtahu záměr opravy hřiště - podání žádosti na Liberecký kraj (do výše 500 
tis. Kč).  

4/ Přijímání dětí do MŠ v dalších letech 

Mgr. Martina Marková - v souvislosti s reformou financování, která to umožňuje, chceme snižovat 

počty dětí ve třídách s ohledem na kvalitu předškolního vzdělávání (ideálně na 20-22 dětí ve třídě). Ve 

školním roce 2019/2020 jsou třídy mateřských naplňovány do počtu 24-28 dětí. Důvodem je velký 

počet zájemců o umístění do mateřské školy při zápisech, objevuje se mnoho dětí s bydlištěm mimo 

spádovou oblast pro turnovské MŠ. Další roli hraje i počet předškoláků, kteří se během školního roku 

přestěhují do Turnova a ze zákona je povinné takové děti umístit do spádové MŠ a poskytnout jim 

předškolní vzdělávání. Je nutné zaměřit se proto při přijímání do turnovských MŠ pouze na děti, které 

mají trvalé bydliště v Turnově a toto kritérium zohledňovat nejprve podle věku a v případě, že zbydou 

volná místa, lze postupovat dále např. po sourozencích apod. Nutností bude společně projít a upravit 

kritéria přijímání dětí do MŠ při přijímacím řízení. Předpokládá se, že takřka nebudou přijímány děti 

z okolních obcí. Kritéria budou upravena na počet přijímaných dětí na jednotlivé třídy, aby skutečně 

mohlo docházet ke zmenšování kolektivů a zkvalitňování výuky dětí. Počet narozených dětí v Turnově 

je dlouhodobě stejný. Problém je obvykle i v okolních obcích, kde např. obce bez MŠ neuzavřely 

dohody s jinými obcemi o zajištění předškolního vzdělávání či nereagují zvýšením kapacit na stoupající 

počet obyvatel v obci – s velkou výstavbou v některých obcích již malé kapacity místních obecních MŠ 

nestačí. Starostové okolních obcí budou na setkání v Turnově na přelomu roku na tuto situaci 

upozorněni.  

5/ Polytechnické vzdělávání - výstupy kulatého stolu, nové aktivity 

Mgr. Petra Houšková - na konci května proběhl „kulatý stůl“ na téma polytechnické vzdělávání, 
proběhlo také jednání na KÚ LK - obdrželi jsme informace o všech centrech, která budou v regionu a 
budou otevřena i k zájmovému vzdělávání. Další setkání bylo avizováno na přelom září/října. V tomto 
zaměření nám přislíbil pomoc p. Tulpa, náměstek LK.  

Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil - v letošním roce jsme otevřeli kroužek Elektro - laboratoř, pro velký zájem 
má 2 oddělení, k dispozici 3D tiskárna, vše dovybavujeme za pochodu. Kroužek vedou p. Ferbas a p. 
Havel. Původně jsme chtěli využít prostory COV v ulici Alešova, kde však prostory nejsou zcela 



přizpůsobeny dětem. Kroužek se tedy koná v budově Žluté ponorky. Zapojeny jsou i podnikatelé, firma 
RESIM poskytla sponzorský dar 20 tis. Kč.  

Je otevřen i kroužek Malý kutil - určeno pro nejmenší děti.  

Jan Lochman - ve spolupráci s PaeDr. Dudkovou připravujeme kroužky zaměřené na mechanickou práci 
se dřevem a kovem - Polytechnický kroužek. Určen bude pro zájemce o ruční činnost, chceme, aby si 
děti vymyslely projekt a pak ho realizovaly či lze zadat jednoduchý model stavebnice. V současné době 
hledáme zájemce, který by tento kroužek vedl.  

6/ Pozemek za Vesnou - změna záměru 

Mgr. Petra Houšková - na zasedání ZM dne 26. 9. 2019 byla schválena změna záměru využití pozemku 
za Vesnou, plocha bude využívána jako veřejná, relaxační a oddechová, určená pro využití veřejnosti a 
ZŠ 28. října. Bude zadána architektonická studie pro využití tohoto pozemku pro účely školní zahrady 
a volný čas.  

Mgr. Jaromír Frič - velmi děkuji panu starostovi za tento krok. V této souvislosti chceme vybudovat 
novou učebnu - polytechnickou, zaměřenou směrem ke GEO škole (broušení kamenů, práce s kovem, 
chceme volně navázat na obory, které byly pro Turnov vždy charakteristické a vyučují se v Turnově, 
pro ZŠ to bude velmi přínosné. Budeme shánět dotaci na tento projekt. V současné době máme 
přislíbeno zapůjčení 3D tiskárny do školního klubu, která bude volně přístupná pro žáky.  

7/ Organizace školního roku 2019/2020 

Mgr. Martina Marková - ředitelské volno se plánuje na turnovských ZŠ na konci školního roku 

2019/2020, tedy 29. a 30. 6. 2020. Na některých školách může být ještě vyhlášeno individuálně 

v souvislosti realizací stavebních akcí zmíněných v bodě 3.  

Mgr. Dagmar Rakoušová - Rodiče již poptávají termín uzavření MŠ o hlavních prázdninách. 

Mgr. Martina Marková - Rozpis dovolených (uzavření MŠ) o hlavních prázdnin bude reagovat na 
požadavky ředitelek MŠ a na požadavky OSM pro letní plánované opravy a údržby budov. 
Předpokládáme konečnou verzi na přelomu října a listopadu.  

8/ Ostatní  

Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil - informoval přítomné o průběhu projektu metodik sportu v základních 
školách. Jedná se o projekt pro celý první stupeň turnovských ZŠ, kdy metodik v první hodině TV pouze 
pozoruje práci s dětmi a v následné hodině si připraví sám možné další varianty vedení hodiny, které 
reagují na kolektiv a navazují přímo na práci daného vyučujícího. Následně probíhá ještě vyhodnocení 
a závěrečná diskuze. Problémem někdy zůstává prvotní nedorozumění o účelu projektu s vyučujícím. 
Metodik v takovém případě věnuje velké úsilí prvotním vysvětlení. Je proto třeba komunikovat vždy 
přímo s vyučujícím. Obvykle jsou však přes prvotní obavy reakce dobré, obavy vyučujícího jsou 
rozpuštěny při společných hodinách. Projekt je průběžně vyhodnocován mezi metodikem, vedoucí 
OŠKS a ředitelem Žluté ponorky. 

Mgr. Dagmar Rakoušová - vše je o systému, učitelé nejsou stále někde zvyklí na tandemové vyučování. 
V minulosti zažili ve výuce pouze kontroly a jejich reakce může být zapříčiněna obavami, že jsou 
kontrolováni. Se stejným problémem se někdy setkáváme v některých školách i při spolupráci učitele 
a asistenta pedagoga.  

Mgr. Petra Houšková - na poradě ředitelů ZŠ byla projednávána problematika neinformování ZŠ o 
možných divadelních představeních ze strany KCT.  Dle slov p. Peška, jednatele KCT chyba na jejich 
straně není.  



Mgr. Petra Houšková - OSV MěÚ Turnov vytvořil nízkoprahové letáčky - „Kde hledat pomoc v tíživé 
finanční či sociální situaci?“, kde občané najdou kontakty. Letáčky byly distribuovány na MŠ a ZŠ a 
budou zde volně k dispozici ve společných prostorách budov. 

 

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

Termín příštího jednání komise je stanoven na 25. 11. 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 02. 10. 2019. 

Ověřila: Mgr. Houšková, předsedkyně komise 

 

 

 


