
 

Zápis z  komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 27. 01. 2020 

(1. jednání v roce 2020) 
 

Celkový počet členů komise: 19 

Přítomni dle prezenční listiny 15 - z toho členů komise: 14  

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

Ing., Mgr. Jaromír Frič (zastoupen Mgr. Hanou Brichovou) 

 

Komise je usnášení schopná. 

Program jednání komise: 

Program porady: 

1/ Aktuální informace ze zasedání školské komise Svazu měst a obcí  

2/ Aktualizace Strategie rozvoje vzdělávání ORP Turnov v rámci MAP Turnovsko  

3/ Rozvojové záměry SZŠ a SUPŠ 

4/ Záměry na zlepšování materiálních podmínek na školách - zahrada MŠ Zborovská, učebny 

polytechnické výchovy  

5/ Informace o výzvě OPZ - Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v době mimo školní vyučování  

6/ Aktuální akce v rámci MAP Turnovsko  

7/ Různé 

 

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

s programem porady.  

1/ Aktuální informace ze zasedání školské komise Svazu měst a obcí  

Mgr. Petra Houšková - poslední jednání školské komise Svazu měst a obcí proběhlo v obci Psáry. 

Prohlídka nové školy, chtěli bychom uspořádat výlet ředitelů základních škol, jako příklad dobré 

praxe. Jedná se o prostornou školu 540 dětí, názorná ukázka toho, že i příjemné prostředí je motivem 

pro vzdělávání. Na jednání byl přítomen zástupce MŠMT, ředitel odboru předškolního, základního, 

základního uměleckého a speciálního vzdělávání Mgr. Jaroslav Faltýn.  Informoval o novele 

inkluzivního vzdělávání - kde je snaha MŠMT o lepší nastavení celého systému řízení inkluzivního 

vzdělávání. Jsem ve spojení s paní Ing. Leitnerovou z PPP. V současnosti je systém nastaven tak, že 

velký objem finančních prostředků z podpůrných opatření, jde pouze na asistenty pedagogů. Snaha 

MŠMT je tento systém lépe koordinovat, aby finanční prostředky byly také např. na spec. pedagogy a 

školní psychology. Na jednání bylo také sděleno, že budou navýšeny ONIV pro školy, kde použití bude 

v plné kompetenci ředitele. Prvotní nápad sportovců (lyžařů) byla, aby lyžařské výcviky dotovali 

zřizovatelé škol. Toto bylo ze strany měst připomínkováno.  



Vzdělávání informačních technologií - od 1. 9. 2021 by se ve vzdělávacích programech mělo objevit 

průřezově. Modernizace konektivity, IT učeben, v rámci běžné výuky, v rámci moderních IT 

technologií. Na školy má přijít v této záležitosti pokyn z MŠMT.  

Připravované dotace z IROP - v období 2021 - 2027 chce SMO mezi žadatele zahrnout i střediska 

volného času a základní umělecké školy.   

2/ Záměry na zlepšování materiálních podmínek na školách - zahrada MŠ Zborovská, učebny 

polytechnické výchovy   

Pozn. Bod byl projednán jako 2. v pořadí na návrh Mgr. Michala Loukoty. 

Mgr. Petra Houšková – Vedení města byla doručena žádost ředitelky MŠ Zborovská o zpracování 

záměru žádosti na modernizaci zahrady v MŠ. MŠ prochází rekonstrukcí, do konce června 2020 dojde 

k vybudování třídy pro děti mladší 3 let. Zahrada MŠ nebyla doposud modernizována, je to 2. největší 

mateřská škola v Turnově. Při modernizaci by došlo k výměně herních prvků, pískoviště, úprava terénu 

a obrubníků, aj. Komisi byly předloženy fotografie současného stavu zahrady. Dle názoru předsedkyně 

je požadavek paní ředitelky oprávněný, budeme čekat na vyhlášení vhodného dotačního titulu.  

 

Usnesení č. 1/2020 

Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje v oblasti školství zpracování záměrů na revitalizaci 

zahrady Mateřské školy Zborovská, Zborovská 914, příspěvková organizace 

Hlasování 14/0/0 

 

Záměr zlepšování vybavení učeben polytechnické výchovy. V minulosti byl realizován kulatý stůl na 

toto téma, proběhly konference na KÚ LK, diskuze. Výstup z krajské konference byl takový, že všechna 

COV v LK mají fungovat i pro veřejnost, formou zájmového vzdělávání, pro ZŠ v rámci vyučování. Na 

turnovských školách byly zachovány dílny, na které se chceme zaměřit. Jelikož chceme být připraveni, 

na další dotační období IROP, kde opět jsou modernizace učeben (včetně polytechnických) chceme 

tedy schválit záměr zlepšení materiálních podmínek a učeben na školách v rámci polytechnického 

vzdělávání na ZŠ. 

 

Usnesení č. 2/2020 

Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje v oblasti školství zpracování záměrů na modernizaci 

učeben polytechnické výchovy na Základních školách v Turnově.  

Hlasování 14/0/0 

 

Odešel Mgr. Michal Loukota. 

 

 

 

 



2/ Aktualizace Strategie rozvoje vzdělávání města Turnov v rámci MAP Turnovsko  

 

 Mgr. Petra Houšková – město má zpracovanou strategii z roku 2015 - Strategie rozvoje základního 

vzdělávání ORP Turnov, jelikož dochází ke změně demografie, kapacity škol, legislativy, financování 

regionálního školství, změně dokumentů na úrovni kraje, chceme nový strategický dokument, na 

dokumentu budeme spolupracovat s projektem MAP Turnovsko II, kde je spojení odborníků ze 

školství.  

Mgr. Karel Bárta - strategie se bude týkat pouze Turnova, ne škol v ORP Turnov. Na strategii 

pracujeme, v první polovině roku 2020 by měla být hotová. Po školách nevyžadujeme žádné 

informace. Na stránkách MAP Turnovsko II naleznete Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 

2023. Na jednání komise pro výchovu a vzdělávání seznámíme členy komise s novou strategií 

k diskuzi a připomínkování. Předpoklad dokončení do června 2020.  

Weissová Daniela - děkuji za možnost připomínkování a diskuzi této strategie. Nechala bych vést 

diskuzi v širší skupině. Počítá se také ve strategii s komunitními školami? Nejsou součástí systému, 

nemají možnost informací.  

Mgr. Karel Bárta - v Turnově nemám informaci o komunitní škole, případně se jedná o domácí 

vzdělávání. Komunitní škola musí být zapsána ve školském rejstříku.  

Usnesení č. 3/2020 

Komise pro výchovu a vzdělávání schvaluje provedení aktualizace Strategie rozvoje vzdělávání 

v Turnově.  

  

 Hlasování 13/0/0 

 

3/ Rozvojové záměry SZŠ a SUPŠ 

Mgr. Petra Houšková - RM obdržela 2 žádosti o podporu rozvojových záměrů 2 středních škol 

v Turnově.  

Střední zdravotnická škola Turnov, ředitelka Mgr. Lenka Nováková - mají studii v rámci nástavby 

zdravotnické školy, v souvislosti s přestavbou by došlo k navýšení prostorové kapacity školy, jelikož 

zájem o školu je obrovský. Škola chce prostředky získat z KÚ LK, realizací nástavby vzniknou 4 učebny 

a další zázemí pro výuku, nový vstup, opláštění. RM podpořila tento záměr.  

Eva Kordová - Škole bychom to přáli, je zde propojení na Domov důchodců Pohoda, Alzheimer 

centrum, zdravotníků není nikdy dost.  

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, ředitelka Ing. Jana Rulcová - 

postupně se budova obnovuje, v letošním roce dojde k výměně střechy (10 mil. Kč), ve škole 

potřebují investice také do vybavení odborných učeben. Vybavení je zastaralé (IT, elektronika aj.).  

Daniela Weissová, Eva Kordová - ano určitě, škola si to zaslouží, v posledních letech nebylo do 

vybavení školy investováno. Řemeslná oblast se má podporovat, škola má své jméno. 

Petra Houšková - RM podpořila rozvojové záměry obou škol. 



5/ Informace o výzvě OPZ - Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v době mimo školní 

vyučování  

Mgr. Petra Houšková - vyhlášena výzva pro školy, vyhlášení MPSV zajištění péče o děti v době 

mimoškolního vyučování. Alokace je 200 mil. Kč, příjem žádostí do 10. 3. 2020.  

Ing. Tomáš Zakouřil - v podmínkách je ale dolní hranice čerpání 2 mil. Kč. Mám informaci, že VCT 

budou podávat hromadnou žádost za školy. Tento společný projekt, chtějí v rámci ORP Turnov, 

hlavně zaměřeno na vesnické školy. Do projektu se dají zahrnout i mzdy pracovníků.  

Mgr. Petra Houšková - další informace o hromadném projektu zahrneme do dalšího jednání komise 

pro výchovu a vzdělávání. 

Mgr. Martina Marková - informace o projektu bude zaslána na školy e-mailem (odesláno dne 27. 1. 

2020) 

6/ Aktuální akce v rámci MAP Turnovsko  

Mgr. Karel Bárta - připravujeme různé aktivity: 28. 2. 2020 - setkání pedagogů ZŠ v Rovensku pod 

Troskami - Nové metody vzdělávání žáků v praxi, 3. 3. 2020 - setkání ředitelek MŠ  - prohlídka nových 

prostor v MŠ Donská. Připravujeme seminář na duben - Alternativní výuka - návštěva MŠ Praha. Ve 

spolupráci s knihovnou se bude konat 25. 3. 2020 na ZŠ Žižkova křest knihy Naslouchej a vyprávěj - 

Pohádky a pověsti Českého ráje - kniha vydaná k příležitosti 200 let výročí knihovny a 60 let ZŠ 

Žižkova. Kniha je neprodejná. Ve spolupráci se ZUŠ - 3. 4. 2020 akce v Kulturním domě Střelnice 

Zpíváme si pro radost, 8. 4. 2020 Jarní koncert na Malé Skále. Školám poskytujeme metodickou 

pomoc MAP Turnovsko II. Nabízím seminář formativní hodnocení, vlastní hodnocení školy- chceme 

uspořádat další workshop, výměna zkušeností. ČŠI doporučuje revizi ŠVP, program nezařazovat podle 

učiva v učebnicích (přesycenost učebnic). Při revizi ŠVP nabízím pomoc, máme připraveny šablony, 

nabízím také pomoc školám při aktualizaci školního řádu.  Dále chci upozornit na změnu názvu NIDV 

na NPI (Národní pedagogický institut ČR). 

Mgr. Petra Houšková - prosím o zaslání pozvánky na tuto akci pro členy komise 

Eva Kordová - S MAP Turnovsko se podílíme na projektu knížky pro prvňáčka - Kniha - Škola naruby, 

která bude vydána v rámci 200. výročí založení knihovny v Turnově. Tvůrce spisovatele Jiřího 

Kahouna a ilustrátora Jiřího Fixla. Čtení babiček v mateřských školách, propojení generací, spolupráce 

s Centrem pro rodinu Náruč, pořádáme autorská čtení, např. seminář s Klárou Smolíkovou - Cesty ke 

čtenářské gramotnosti 1, v září připravujeme Cesty ke čtenářské gramotnosti II, Literární dílna 

spisovatelky Petry Braunové. Přehlídka umění vyprávěč -17. ročník. Školy se zapojují a jsou nadšené. 

S MAP Turnovsko II je pilotní projekt Učíme se příběhem, zapojení ZŠ z Turnova, propojení pedagog - 

knihovník, výchova ke čtenářství, dílny čtení v dětském oddělení knihovny.  

Daniela Weissová - díky paní Evě Kordové proběhla přehlídka Poetika - děti recitují, píšou si své texty, 

vzniká tak vysoká kvalita dětí, úspěchy dramatických souborů na přehlídkách. V celostátním projektu 

vždy měl Turnov svého rytíře. Velké díky paní Janě Kepkové, která se velmi dětem věnuje.  

Dále chystáme nabídku školních představení na další školní rok. Divadelní představení navštěvují MŠ 

a I. stupeň ZŠ. Bohužel II. stupeň ZŠ a SŠ se nedaří nalákat do divadla. Snažíme se školám nabídnout 

různé představení, odkazy na různé typy představení - zaměřené např. na angličtinu, dějiny, zeměpis. 

Představení chceme uzpůsobit podle požadavků škol.  Školy, pokud mají zájem, zašlu nabídky 

představení na příští rok. Velkou účast máme na představeních - Máto, táto pojďte se mnou do 



divadla. Je potřeba brát děti do divadla. Na školy bude zaslána nabídka představení, prosím ředitele 

základních škol o zpětnou vazbu nejdéle do konce února.  

Mgr. Dagmar Rakoušová - některá divadelní představení jsou hned obsazená (např. hudební divadlo), 

bohužel ostatní školy se tam nemohou dostat, bylo by dobré představení ještě jednou opakovat. 

 

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

Termín příštího jednání komise je stanoven na 23. 3. 2020 (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 27. 1. 2020 

Ověřila: Mgr. Houšková, předsedkyně komise 

 

 

 


