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Úvod 

 

Tento strategický plán rozvoje vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho přirozené 
spádové oblasti byl zpracován na základě potřeby a poptávky ze strany vedení města 
Turnov. Jeho smyslem je předložit nezávislou a objektivní zprávu o východiscích, stavu a 
možných perspektivách vzdělávání obyvatelstva v Turnově.  

Zpracovatelem a odborným garantem strategického plánu je Euroregion Nisa. Samotná 
tvorba plánu probíhala průběžně od února roku 2009 tak, aby kompletní materiál byl 
k dispozici zastupitelstvu města se zahájením školního roku 2009/2010. V průběhu 
zpracování byly dílčí výstupy průběžně předkládány pracovní skupině, která byla za tímto 
účelem vytvořena ze zástupců odborné veřejnosti a města. Informace, podněty a názory 
vzešlé z těchto pracovních jednání byly, pokud to odpovídalo celému pojetí, zakomponovány 
do strategického plánu. Nebylo možné a ani vhodné kladně reagovat na všechny 
předkládané připomínky, protože šlo častokráte o názory oproti jiným připomínkám 
protichůdné, takže jeden názor musel převážit. Je také zřejmé, že představitelé některých 
zájmových skupin vyslovovali svá stanoviska právě s ohledem na předvídatelné cíle, v tomto 
duchu zpracovatel chtěl a zastával nezúčastněný postoj. Dílčí výstupy byly prezentovány 
také na pracovním jednání zastupitelstva města, všichni, kteří měli zájem, dostali možnost 
průběžně reagovat na obsah i formu Plánu prostřednictvím elektronické pošty se 
zpracovateli. Podstatné připomínky byly v souladu s konceptem zapracovány. Cílem 
zpracovatele bylo, aby měl zadavatel průběžně veškeré potřebné informace, aby všichni, 
kteří se zajímají o rozvoj vzdělávání v Turnově, byli informováni a aby taktéž měli možnost 
vyjádřit se.  

Základním informačním východiskem strategického plánu je demografická projekce 
jednotlivých věkových kohort pro Turnov. Žádná taková pro tak malé území neexistovala a 
zpracovatel byl nucen ji vytvořit. Z této vytvořené projekce vyplývá fakt, že pro několik 
následujících let sice lze počítat s mírným nárůstem dětí v jednotlivých věkových kategoriích 
– posléze že však dojde k setrvalému poklesu výkonů, což je pro plánování podstatné.  

Pro oblast předškolního a počátečního vzdělávání byly charakterizovány jednotlivé subjekty 
poskytující vzdělávání. Zajímavé jsou z hlediska zřizovatele zejména výstupy rozsáhlých 
dotazníkových šetření, která se prováděla mezi rodičovskou veřejností. Při rozboru byl brán 
zřetel na výkony, kapacity, provozní i investiční náklady na subjekt. Ohled byl brán taktéž na 
dopravní dostupnost i bezpečnost žáků a kvalitu vzdělávání.  

Sice sekundární pro účely Turnova, nicméně potřebné informace přináší kapitoly, které se 
týkají stavu a možností rozvoje dalšího a terciárního vzdělávání, které může městu přinášet 
dlouhodobý růstový potenciál v oblasti lidských zdrojů. Zde se otevírají nové možnosti 
související s projektovými záměry na podnikatelský inkubátor a eventuelně pobočku ČVÚT.  

SWOT analýza je zpracována s ohledem na předškolní, počáteční, terciární a další 
vzdělávání, a to ve struktuře standardní. SWOT podstatně ovlivňuje nástin jednotlivých 
možných variant řešení vzdělávání.  

Samotný strategický plán rozvoje vzdělávání nabízí několik možných variant řešení situace. 
Přičemž dvě základní jsou podmíněny úspěšností či neúspěšností předložených projektů do 
evropských fondů. Jednotlivé možnosti jsou podpořeny dílčími argumenty, tak aby 
zastupitelé měli možnost zvážit všechny relevantní okolnosti. Zpracovatel jako součást plánu 
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doporučuje některé vybrané varianty, které se z nezávislého pohledu jeví jako potenciálně 
pro město Turnov nejvýhodnější.  

Celý Plán je podpořen řadou grafů a tabulek, které mají názorně dokladovat některá fakta či 
tvrzení zpracovatele. Zpracovatel díky rozsahu Plánu předkládá zadavateli 2 verze – jednu 
v listinné podobě, druhou na CD. 

 



Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov   
 

 
6 

Prognóza demografického vývoje v Turnově v souvislosti se vzděláváním 

 

Zdroje informací a podklady pro modelování budoucího vývoje 

 

Pro město Turnov není zpracována oficiální demografická prognóza, např. Českého 
statistického úřadu. Takováto prognóza není zpracována ani pro území obce s rozšířenou 
působností (ORP), jíž Turnov je, ani pro okres Semily, do kterého Turnov spadá. Prognóza 
demografického vývoje pro Turnov pro účely strategického plánování v oblasti vzdělávání 
tedy musí být nově vymodelována na základě dostupných dat, jimiž jsou zejména: 

− Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2050 (ČSÚ, 2004)1; 

− počet narozených v Turnově v předcházejících letech; 

 

Tato nově vymodelovaná populační prognóza pro Turnov (viz níže) slouží pro účely 
strategického plánu vzdělávání jako východisko pro předpověď budoucího zájmu rodičů a 
dětí o turnovské mateřské a základní školy. Ke konstrukci této predikce byla dále použita 
data o počtu žáků v jednotlivých školách v minulých letech. 

 

Prognóza demografického vývoje pro věkovou skupinu dětí navštěvujících mateřské 
a základní školy v Turnově 

 

Většina dětí, které navštěvují turnovské mateřské a základní školy, pochází z Turnova, tj. 
mají zde trvalé bydliště. Počty narozených dětí s trvalým bydliště v Turnově jsou známy do 
roku 2008. V letošním roce budou odcházet ze základních škol děti, které se narodily 
(většinou) v roce 1994. Z populační křivky mezi těmito lety (viz graf) lze odvozovat jisté 
závěry pouze pro několik nejbližších let.  

 

                                                           
1
  Publikace Českého statistického úřadu Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2050 byla zpracována na 

základě definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů za rok 2001 a byla publikována v roce 2004. Základním údajem pro 
výpočet byly počty obyvatel podle pohlaví a jednotek věku v krajích ČR, vybilancované k 31. 12. 2002 (práh projekce). 
Parametry plodnosti (specifické plodnosti žen) a úmrtnosti (koeficienty dožití) byly stanoveny na základě analýzy populačního 
vývoje, diferencovaně pro jednotlivé kraje podle tříletých průměrů za roky 2000-2002. V souhrnu za celou ČR odpovídají 
očekávanému vývoji podle scénáře střední varianty republikové projekce. Projekce za kraje byla vypočtena bez vlivu vnitřní i 
zahraniční migrace, a ukazuje tedy na hypotetický vývoj počtu a složení obyvatelstva krajů, ovlivněný pouze přirozenou 
obměnou obyvatel. Důvodem je skutečnost, že při odhadu migrace nelze vycházet z minulých trendů a její vývoj považují autoři 
projekce v současné době za prakticky nepředvídatelný. Veřejně dostupné jsou redukované výsledky za pětileté věkové skupiny 
(on-line za Liberecký kraj na: http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/t/35004015DC/$File/4021rr21.pdf). Autoři 
Strategického plánu pro rozvoj vzdělávání v Turnově zpracovali model dle neredukovaných výsledků za jednoleté věkové 
skupiny. 
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Vývoj počtu narozených s trvalým bydlištěm v Turnově v letech 
1994 - 2008.
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Je například zřejmé, že velmi silný populační ročník narozených v roce 2005, bude zřetelně 
ovlivňovat populaci školních dětí – tyto děti budou nastupovat do základní školy kolem roku 
2011 a společně s dětmi narozenými v letech 2006 až 2008 vytvoří poměrně silný tlak na 
kapacity základních škol. Z reálných hodnot skutečně narozených můžeme poměrně přesně 
odhadnout kohortu dětí z Turnova v předškolním věku do roku 2001. U dětí ve věku školní 
docházky můžeme tuto kohortu z reálných čísel identifikovat pouze přibližně do roku 2014. 

 

Pro strategické plánování je tedy potřeba predikovat demografický vývoj v delším časovém 
horizontu. Základem pro tuto projekci na úroveň města Turnova je zmíněná Projekce 
obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2050 Českého statistického úřadu. Metodou 
analogie k uvedené projekci byla vymodelována následující predikce počtu narozených 
v letech 2009 – 2050.  

 

Prognóza vývoje počtu narozených s trvalým bylištěm v Turnově do r. 2050

135 134 132 131 130 128 127 126 124 123 122 120 119 117 115 113 112 110 109 108 108 108 106 105
100

95

90

100

110

120

130

140

150

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

Prognóza vývoje počtu narozených s trvalým bylištěm v Turnově do r. 2050

135 134 132 131 130 128 127 126 124 123 122 120 119 117 115 113 112 110 109 108 108 108 106 105
100

95

90

100

110

120

130

140

150

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

 

Model nezohledňuje migraci a případné „babyboomy“, protože jde o velmi těžko odhadnutelné jevy. 

 

Jak vyplývá z grafu, lze předpokládat, že demografický úbytek bude pozvolný, ale setrvalý. 
Tento trend může být zmírněn nebo modifikován různými opatřeními, která podpoří 
porodnost.  
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Prognóza vývoje počtu žáků mateřských škol 

 

Při modelování prognózy zájmu o mateřské školy v Turnově v příštích letech je třeba vzít 
v úvahu následující skutečnosti: 

− předškolní vzdělávání není povinné, nicméně většina dětí ve věku od tří do pěti/šesti 
let navštěvuje mateřské školy; 

− turnovské mateřské školy nenavštěvují pouze děti s trvalým bydlištěm v Turnově, ale 
také určitý počet dětí z regionu; v posledních sedmi letech se podíl neturnovských 
dětí v MŠ pohybuje okolo 23%;  

− typicky navštěvují mateřské školy děti ve věku tří, čtyř a pěti let, přičemž určité 
procento zůstává v mateřských školách z důvodu diagnostikované nezralosti i ve 
věku šesti (sedmi) let; 

 

Vyjdeme-li z výše uvedené prognózy počtu narozených s trvalým bydlištěm v Turnově, 
můžeme pro následující roky predikovat kohortu dětí ve věku 3, 4 a 5 let. Lze předpokládat, 
že rodiče těchto turnovských dětí budou v naprosté většině usilovat o umístění svého dítěte 
do některé z mateřských škol ve městě. 

 

Model vývoje velikosti věkové kohorty dětí ve věku 
3 - 5 let s trvalým bydlištěm v Turnově.
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Pozn.: Jak již bylo uvedeno, ne všechny děti z této kohorty skutečně navštěvují MŠ a zároveň je známo, že určitá 
část dětí zůstává z důvodu školní nezralosti v mateřské škole i ve věku 6, případně 7 let. Pro další modelování 
předpokládáme, že obě tyto skupiny jsou přibližně stejně veliké, proto se jejich vliv vzájemně vyruší, a lze tedy 
uvádět, že tato kohorta se rovná skupině dětí, jejichž rodiče by v budoucnu mohli mít zájem o jejich umístění do 
turnovských MŠ. 

 

Z těchto dat je zřejmé, že kapacita turnovských MŠ (538 míst; od 1. 9. 2009) dostačuje a 
bude dostačovat poptávce rodičů dětí s trvalým bydlištěm v Turnově, a to se zvyšující se 
rezervou. Procento dětí s trvalým bydlištěm mimo Turnov navštěvujících turnovské MŠ je v 
posledních několika letech víceméně vyrovnané a v průměru na posledních 7 let činí 23%. 
Na základě tohoto trendu je možné vymodelovat velikost skupiny turnovských i 
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neturnovských dětí v daném věku, jejichž rodiče by v příštích letech mohli mít zájem o jejich 
umístění do mateřských škol v Turnově. 

 

Model vývoje velikosti skupiny dětí ve věku 3 - 5 let z Turnova a regionu, jejichž 
rodiče by v budoucnu mohli mít zájem o umístění do turnovských MŠ
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Z grafu je zřejmé, že v příštích několika málo letech, přibližně do roku 2010/2011, nastane 
pravděpodobně mírný převis poptávky po turnovských MŠ oproti jejich kapacitě, což může 
být zřejmě v krajním případě řešeno odmítnutím určitého počtu neturnovských zájemců. 
Vzhledem ke klesající demografické křivce bude však stále obtížnější naplnit stávající 
kapacitu MŠ a existenční závislost turnovských mateřských škol na poptávce neturnovských 
rodičů se bude zvyšovat. Pokud by byla zachována současná kapacita MŠ, přebývala by 
přibližně v roce 2022 kapacita jedné menší mateřské školy (50 míst) a kolem roku 2030 by 
přebývala kapacita jedné velké mateřské školy (100 míst). 

 

Trvale klesající poptávka rodičů po mateřských školách nemusí pro Turnov znamenat 
nutnost jejich postupného rušení. Trend lze naopak interpretovat jako příležitost pro 
zkvalitnění podmínek výchovně-vzdělávacího procesu, neboť lze organizovat méně 
početné třídy a oddělení umožňující při zachování současného počtu učitelek větší 
individualizaci práce s dětmi. Uvolňující se kapacity lze také využívat pro některé 
formy vzdělávání dospělých, v tomto případě zejména pro zájmové a občanské 
vzdělávání zacílené na rodiče. Nutno však  v takovém případě počítat s rostoucími 
náklady na dítě.  
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Prognóza vývoje počtu žáků základních škol 

 

Při modelování prognózy zájmu o základní školy v Turnově v příštích letech je třeba vzít 
v úvahu následující skutečnosti: 

− základního vzdělávání se z důvodu povinné školní docházky účastní prakticky všichni 
z dané populační skupiny, přičemž je zde pouze velmi malé procento těch, kteří 
navštěvují základní školu více než 9 let; 

− turnovské základní školy nenavštěvují pouze děti s trvalým bydlištěm v Turnově, ale 
také určitý počet dětí z regionu, v posledních sedmi letech se podíl neturnovských 
dětí v ZŠ pohybuje okolo 20%; 

− typicky navštěvují základní školy děti ve věku od 6 do 15 let, přičemž určité procento 
šestiletých zůstává v mateřských školách z důvodu diagnostikované školní nezralosti 
a část dětí odčerpají po absolvování I. stupně víceletá gymnázia. 

 

Vyjdeme-li z výše uvedené prognózy počtu narozených s trvalým bydlištěm v Turnově, 
můžeme pro následující roky predikovat kohortu dětí ve věku od 6 do 15 let. Lze 
předpokládat, že rodiče těchto turnovských dětí budou v naprosté většině usilovat o umístění 
svého dítěte do některé ze základních škol ve městě. 

Model vývoje velikosti věkové kohorty 6 - 15letých dětí 
s trvalým bydlištěm v Turnově pro roky 2009 až 2050
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Model vývoje velikosti věkové kohorty 6 - 15letých dětí 
s trvalým bydlištěm v Turnově pro roky 2009 až 2050
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Z těchto dat je zřejmé, že současná kapacita turnovských ZŠ dostačuje a bude dostačovat 
poptávce rodičů dětí s trvalým bydlištěm nejen v Turnově, a to se zvyšující se rezervou. 
Procento dětí s trvalým bydlištěm mimo Turnov navštěvujících turnovské ZŠ je v posledních 
několika letech víceméně vyrovnané a v průměru na posledních 7 let činí 20%. Na základě 
tohoto trendu je možné vymodelovat množství dětí turnovských i neturnovských v daném 
věku, jejichž rodiče budou mít v příštích letech zájem o jejich umístění do turnovských ZŠ. 
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Model vývoje velikosti skupiny dětí ve věku 6 - 15 let, jejichž rodiče budou mít zájem o 
umístění dětí do turnovských ZŠ (predikce pro období 2009 - 2050)
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V příštích několika letech poroste populace dětí navštěvujících turnovské základní školy, 
maxima dosáhne poptávka kolem roku 2018, poté se bude velikost kohorty dětí ve věku 
základní školní docházky postupně a setrvale snižovat. I v období početnější populace 
školních dětí však bude oficiální kapacita turnovských škol převyšovat poptávku řádově o 
stovky míst! Ve zmíněném roce 2018 bude přebývat volná kapacita v objemu, kterým nyní 
disponuje celá ZŠ 28. října (600). Kapacita, kterou nyní disponuje ZŠ Skálova (880), bude 
přebývat po roce 2030. 

 

 

V perspektivě klesající počet dětí v základních školách nemusí nutně pro Turnov 
znamenat nutnost jejich postupného rušení. Trend lze také interpretovat jako 
příležitost pro zkvalitnění podmínek výchovně-vzdělávacího procesu, neboť lze 
organizovat méně početné třídy umožňující při zachování současného počtu 
pedagogických pracovníků větší individualizaci práce se žáky. Pokud se město 
Turnov rozhodne zachovat stávající strukturu základních škol, bude zcela 
nevyhnutelné intenzivně využívat jejich potenciálu pro vzdělávání dospělých, 
volnočasové aktivity apod.  Nutno však také počítat s rapidně  rostoucími  provozními  
a investičními výdaji na žáka !  
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Předškolní vzdělávání 

 

Město Turnov je zřizovatelem 9 mateřských škol (včetně MŠ speciální). Soukromé mateřské 
školy v Turnově nejsou. Názvy škol jsou kráceny, mj. pro lepší přehlednost grafů a tabulek.  

 

Vývoj počtu žáků mateřských škol v Turnově 

 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  31.3.2009 

MŠ 28. října 70 70 70 72 72 72 72 

MŠ Bezručova 52 65 65 62 50 65 65 

MŠ Mašov 38 40 41 45 45 45 44 

MŠ Palacha 52 52 58 54 54 54 54 

MŠ waldorfská 37 44 49 50 50 50 50 

MŠ Zborovská 72 87 90 90 90 90 90 

MŠ Alešova 47 47 49 49 50 50 50 

MŠ Kosmonautů 103 96 100 100 100 99 100 

CELKEM 

ŽÁKŮ V MŠ 
471 501 522 522 511 525 525 

 

Další vývoj počtu žáků v mateřských školách bude ovlivněn zejména demografickým 
vývojem a zájmem neturnovských obyvatel regionu o umístění dětí do turnovských MŠ. 
Předpokládaný (modelovaný) vývoj počtu dětí z Turnova a regionu, které budou mít jejich 
rodiče snahu umístit do MŠ zřizovaných Městem Turnov, ukazuje následující graf: 
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Z modelu vyplývají následující informace. V současné době jsou MŠ schopny uspokojit 
zájem turnovských i neturnovských rodičů v rámci povolené kapacity. V příštích 3 – 4 letech 
se předpokládá převis poptávky, takže část neturnovských zájemců bude muset být 
pravděpodobně odmítnuta, pokud by nedošlo k navýšení kapacit. Přibližně od školního roku 
2012/2013 nastane opět rovnováha mezi poptávkou turnovských i neturnovských rodičů a 
kapacitou MŠ v současné hodnotě (530). Přibližně od školního roku 2014/2015 dojde 
k setrvalému snižování počtu zájemců o MŠ. Hranice 500 zájemců bude podkročena mezi 
roky 2018 a 2020. Kolem roku 2022 bude přebývat kapacita jedné malé MŠ, tedy přibližně 
50 míst. Kapacita velké MŠ (100 míst) bude přebývat kolem roku 2030. Tento vývoj otevírá 
prostor pro řešení dvojího typu: 

1. Snížení celkové kapacity MŠ prostřednictvím zrušení (přesunutí) některé MŠ. Toto 
řešení je výhodné z hlediska nákladů zřizovatele, může být diskutabilní z hlediska 
kvality pedagogického procesu. Řešení umožňuje narovnat některé vlastnické vztahy 
k objektům, které nejsou ve vlastnictví obce či vyřešit špatný technický stav budov; 

2. Zachování všech stávajících MŠ, čímž dojde ke snížení počtu dětí v MŠ vzhledem 
k jejich kapacitě. Toto řešení podporuje kvalitu výchovy a vzdělávání (při zachování 
počtu učitelek), je ovšem z hlediska zřizovatele nákladnější; 

 

 

Prostorové rozmístění kapacit MŠ 

Kapacity jsou v současné době rozmístěny na území Turnova víceméně rovnoměrně. 
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Diferenciace mateřských škol v Turnově umožňuje rodičům v dostatečné míře zvolit takovou 
MŠ, která bude vyhovovat individuálním potřebám jejich dětí. Zejména je zajištěna možnost 
individualizované péče o postižené a znevýhodněné děti v předškolním věku a v nabídce 
Turnova je také výrazná pedagogická alternativa k běžné předškolní výchově (waldorfská 
pedagogika). I mezi „klasickými“ mateřskými školami jsou koncepční rozdílnosti formulované 
ve školních vzdělávacích programech. 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Kvalifikovanost učitelek v turnovských mateřských školách je solidní, v několika případech 
probíhá studium pro splnění kvalifikačních předpokladů. Další vzdělávání učitelek je 
v dostatečné míře podporováno prostřednictvím DVPP. Příležitosti ke zlepšení jsou zejména 
v oblasti nových metod a forem práce, v oblasti cizích jazyků a individualizace výchovy a 
vzdělávání v podmínkách značně naplněných tříd. Bylo by žádoucí, aby se učitelky 
turnovských mateřských škol více setkávaly např. na metodických seminářích a vzájemně se 
informovaly a učily jedna od druhé. 

 

 

 

Celkové výstupy z dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření, kterého se na jaře 2009 zúčastnila přibližně polovina rodičů dětí 
z mateřských škol, vyplynuly následující obecné poznatky: 

 

1. Rodiče jsou s kvalitou výchovně-vzdělávací práce turnovských mateřských škol 
spokojeni, objevují se pouze dílčí výhrady (viz níže); 

2. Při výběru konkrétní mateřské školy hrají zásadní roli hlavně tato kritéria: 
vzdálenost MŠ od bydliště, kvalita a vstřícnost pedagogického sboru a předešlá 
dobrá zkušenost; 

3. Zcela převažujícími způsoby dopravy dětí do a z mateřské školy je doprava pěšky 
a autem; 
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4. S velikostí objektu mateřské školy a přilehlé zahrady je spokojena většina rodičů; 

5. Naprostá většina rodičů se domnívá, že vybavenost mateřských škol je 
dostatečná; 

6. Pro předávání informací rodičům volí většina MŠ nástěnky, ústní upozorňování a 
vzkazy, což většině rodičů vyhovuje. 11% rodičů by přivítalo, kdyby tento tradiční 
systém byl obohacen předáváním informací pomocí mailů, SMS a webových 
stránek; 

7. Naprostá většina rodičů je spokojena s kvalitou přípravy dětí na vstup do základní 
školy; 

8. Na otázku „Myslíte si, že jsou v MŠ dostatečně používány nové formy výuky, 
odpovídající potřebám Vašich dětí?“, odpověděla naprostá většina rodičů kladně; 

9. Přibližně 55% rodičů má zájem o pořádání společných aktivit rodičů s dětmi ve 
spolupráci s MŠ, 28% rodičů projevilo výslovný nezájem o spolupořádání těchto 
aktivit. Nejvíce rodičů je ochotno se podílet na pořádání výletů, besídek a 
společných tvůrčích dílen. 

 

V dotazníku se mohli rodiče vyjádřit prostřednictvím volných výpovědí k tématu, co by bylo 
žádoucí na fungování a službách mateřských škol zlepšit: Některé náměty se objevily 
opakovaně, a mohly by se tedy stát základem pro další koncepční rozvoj mateřských škol: 

 

− Část rodičů by si přála zavedení či zkvalitnění počáteční jazykové výuky zejména 
angličtiny, a to pravděpodobně jako součást standardní výchovně-vzdělávací práce 
(ne tedy jako nadstandardní nabídku za příplatek). Rámcový vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávání nepředepisuje výuku cizího jazyka, lze ji tedy považovat za 
prostor pro vybudování konkurenční výhody, např. formou profilace některé z MŠ; 

− Část rodičů je nespokojena s vysokým počtem dětí ve třídách, v odděleních, což 
komplikuje individuální přístup; 

− Několik rodičů poukázalo na nepříznivou věkovou strukturu pedagogických sborů 
mateřských škol a vyjádřilo přání, aby práce MŠ byla pestřejší. To by mohlo být podle 
části rodičů dosaženo přijetím více mladých učitelek; 

− V kritické rovině se v několika málo případech objevilo téma spaní dětí po obědě; 

− Část rodičů by uvítala větší možnosti parkování před MŠ; 

− Několik rodičů upozornilo na nedodržování pitného režimu dětí; 

− Významná část rodičů si přeje zkvalitnění elektronické komunikace mezi školkou a 
rodiči. 
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Mateřská škola Turnov, 28. října 18, okres Semily, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola Turnov, 28. října se nachází v centru města v třípodlažním objektu ve 
vlastnictví města Turnov, v blízkosti ZŠ 28. října 18. Kapacita MŠ 72 dětí je dlouhodobě 
naplňována. Spádovou oblastí je Turnov a okolí. Škola má vlastní kuchyň s denní kapacitou 
87 jídel, která zajišťuje stravu výhradně pro děti a zaměstnance MŠ. Dětem se věnuje 6 
učitelek (včetně paní ředitelky Zdeňky Svobodové), provoz je zajišťován 4 nepedagogickými 
pracovníky. MŠ disponuje 3 odděleními vybavenými pro hru, odpočinek, stravování a 
hygienu. K objektu přiléhá vlastní malá zahrada s altánem a herními prvky. Kromě toho si 
škola pronajímá nedalekou velkou zahradu od soukromého vlastníka. 

Vzdělávání a výchova probíhá podle školního vzdělávacího programu „Český rok“. 

 

 

 

Výsledky dotazníkového šetření  

(v závorkách jsou uvedeny počty odpovědí v dané kategorii) 

 

Anketu vyplnila většina rodičů (64). Nejdůležitějším kritériem rodičů pro výběr této mateřské 
školy je kvalita a vstřícný přístup pedagogického sboru (25), důležitou roli hraje vzdálenost 
od bydliště (21), předešlá osobní zkušenost (16) a reference (9). Nejvíce dětí se do MŠ 
dopravuje pěšky (30) a autem (18). S velikostí objektu a zahrady jsou spokojeni rodiče 33 
dětí, nespokojenost vyjádřili rodiče 14 dětí. S vybaveností školy převládá spokojenost (41). 
Pro předávání informací rodičům preferuje MŠ ústní formu a informace na nástěnkách, což 
většině rodičů vyhovuje (39), avšak nezanedbatelné části rodičů by více vyhovoval způsob 
předávání informací prostřednictvím webu, emailu nebo SMS (12). Naprostá většina rodičů 
je spokojena s kvalitou přípravy dětí na vstup do ZŠ (44) a většina rodičů se také domnívá, 
že v této MŠ jsou v dostatečné míře využívány nové formy výuky (41). 
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Hodnocení MŠ 28. října 

MŠ 28. října je velmi dobře hodnocena rodiči i Českou školní inspekcí, je o ni trvalý 
zájem, který se pravděpodobně nebude snižovat ani při úbytku dětí v daném věku. 
Výhodou MŠ je umístění v blízkosti ZŠ 28. října, což vyhovuje rodičům, jejichž druhé 
dítě navštěvuje tuto ZŠ. K MŠ patří pouze malá zahrada, tato komplikace je řešena 
pronájmem velké zahrady od soukromého vlastníka. Riziko výpovědi by bylo možné 
eliminovat zakoupením zahrady v blízkém okolí MŠ a jejím využíváním nejen MŠ, popř. 
i veřejností. 

 

 

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola Alešova se nachází v Turnově 2 v blízkosti sídliště u vlakového nádraží. 
Přízemní objekt ve vlastnictví Města Turnov obklopuje oplocená zahrada. Kapacita MŠ 50 
dětí je dlouhodobě naplňována. Spádovou oblastí je Turnov a okolí. Škola má vlastní kuchyň 
s denní kapacitou 57 jídel, která zajišťuje stravu výhradně pro děti a zaměstnance MŠ. 
Dětem se věnují 4 učitelky (včetně paní ředitelky Naděždy Dovolilové), provoz je zajišťován 3 
nepedagogickými pracovníky. MŠ disponuje 2 odděleními vybavenými pro hru, odpočinek, 
stravování a hygienu. K objektu přiléhá vlastní malá zahrada s herními prvky, stromy a keři.  

 

Vzdělávání a výchova probíhá podle školního vzdělávacího programu „Hrou za poznáním“. 
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Výsledky dotazníkového šetření  

(v závorkách jsou uvedeny počty odpovědí v dané kategorii) 

 

Anketu vyplnili rodiče necelé poloviny žáků (24). Nejdůležitějším kritériem rodičů pro výběr 
této mateřské školy je vzdálenost od bydliště (25), důležitou roli hraje také kvalita a vstřícný 
přístup učitelek. Nejvíce dětí se do MŠ dopravuje pěšky (16) a autem (10). S velikostí 
objektu a zahrady jsou spokojeni rodiče 21 dětí, nespokojenost vyjádřili pouze 3 rodiče. 
S vybaveností školy převládá spokojenost (20). Pro předávání informací rodičům preferuje 
MŠ informace na nástěnkách, což většině rodičů vyhovuje (22). Většina rodičů je spokojena 
s kvalitou přípravy dětí na vstup do ZŠ (20) a většina rodičů se také domnívá, že v této MŠ 
jsou v dostatečné míře využívány nové formy výuky (20). 

 

 

Hodnocení MŠ Alešova 

MŠ Alešova je velmi dobře hodnocena rodiči i Českou školní inspekcí, je o ni trvalý 
zájem. Výhodou MŠ je umístění v poměrně klidné lokalitě v blízkosti sídliště a 
zástavby rodinných domů se značným potenciálem rodin s malými dětmi. Její 
atraktivitu v budoucnosti může zvyšovat i její umístění v blízkosti vlakového nádraží. 
Slabou stránkou mateřské školy jsou nedostatečné vnitřní prostory pro pohybové 
aktivity dětí (chybí tělocvična), celkově zastaralé vybavení a problematický technický 
stav budovy. Tato MŠ má značný rozvojový potenciál, a to za podmínky, že bude 
v blízké době rekonstruována. 

 

 

Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola Bezručova se nachází v Daliměřicích v adaptované vile soukromého 
vlastníka. Kapacita MŠ 65 dětí je uspokojivě naplňována. Spádovou oblastí je Turnov a 
okolí. Škola má vlastní kuchyň s denní kapacitou 75 jídel, která zajišťuje stravu výhradně pro 
děti a zaměstnance MŠ. Dětem se věnuje 7 učitelek (včetně paní ředitelky Jany Dontové), 
provoz je zajišťován 5 nepedagogickými pracovníky. MŠ sdružuje dvě běžná oddělení a 
jednu speciální třídu pro děti s vadami řeči. K objektu přiléhá rozlehlá zahrada s herními 
prvky, stromy a keři. 

 

Vzdělávání a výchova probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu. 
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Výsledky dotazníkového šetření  

(v závorkách jsou uvedeny počty odpovědí v dané kategorii) 

 

Anketu vyplnili rodiče tří čtvrtin žáků (40). Nejdůležitějším kritériem rodičů pro výběr této 
mateřské školy je kvalita a vstřícný přístup pedagogického sboru (20) a vzdálenost od 
bydliště (19), důležitou roli hraje také předešlá osobní zkušenost (14) a vybavenost (11). 
Nejvíce dětí se do MŠ dopravuje autem (26) a pěšky (19). S velikostí objektu a zahrady jsou 
spokojeni rodiče 39 dětí, tedy naprostá většina. S vybaveností školy převládá spokojenost 
(34). Pro předávání informací rodičům preferuje MŠ informace na nástěnkách a ústní formu, 
což většině rodičů vyhovuje (35), avšak nezanedbatelné části rodičů by více vyhovoval 
způsob předávání informací prostřednictvím webu, emailu nebo SMS (6). Většina rodičů je 
spokojena s kvalitou přípravy dětí na vstup do ZŠ (34) a většina rodičů se také domnívá, že 
v této MŠ jsou v dostatečné míře využívány nové formy výuky (34). 

 

 

Hodnocení MŠ Bezručova 

MŠ je velmi dobře hodnocena rodiči i Českou školní inspekcí, je o ni trvalý zájem. 
Mateřská škola včetně zahrady je velmi dobře vybavena pro předškolní výchovu. 
Silnou stránkou MŠ je existence speciální třídy pro děti s vadami řeči. Nevýhodnou je 
umístění v objektu soukromého vlastníka, což je diskutabilní ze strany zřizovatele – ve 
vztahu k případným investicím. Problematické je též parkování před objektem.  

 

 



Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov   
 

 
20 

Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola Turnov, J. Palacha se nachází v jednopatrovém objektu ve vlastnictví města 
Turnov, v druhé části budovy sídlí pediatr. Kapacita MŠ 58 dětí není zcela naplňována. 
Spádovou oblastí je Turnov a okolí. Škola má vlastní kuchyň, která zajišťuje stravu výhradně 
pro děti a zaměstnance MŠ. Dětem se věnují 4 učitelky (včetně paní ředitelky Svatavy 
Dékányové), provoz je zajišťován 5 nepedagogickými pracovníky. MŠ disponuje dvěma 
věkově smíšenými odděleními vybavenými pro hru, odpočinek, stravování a hygienu. 
K objektu přiléhá vlastní zahrada s herními prvky.  

 

Vzdělávání a výchova probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu. 

 

 

 

Výsledky dotazníkového šetření  

(v závorkách jsou uvedeny počty odpovědí v dané kategorii) 

 

Anketu vyplnili rodiče necelé poloviny žáků (28). Nejdůležitějším kritériem rodičů pro výběr 
této mateřské školy je vzdálenost od bydliště (25), důležitou roli hraje také předešlá osobní 
zkušenost (8). Nejvíce dětí se do MŠ dopravuje pěšky (19) a autem (12). S velikostí objektu 
a zahrady jsou spokojeni rodiče 24 dětí, tedy většina těch, kteří v anketě odpověděli. 
S vybaveností školy převládá spokojenost (20). Pro předávání informací rodičům preferuje 
MŠ ústní formu a informace na nástěnkách, což většině rodičů vyhovuje (25). Většina rodičů 
je spokojena s kvalitou přípravy dětí na vstup do ZŠ (19) a většina rodičů se také domnívá, 
že v této MŠ jsou v dostatečné míře využívány nové formy výuky (18). 
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Hodnocení MŠ J. Palacha 

MŠ J. Palacha je dobře hodnocena rodiči i Českou školní inspekcí, je o ni trvalý zájem. 
Poskytuje nabídku předškolního vzdělávání pro děti z rozsáhlého území, ve kterém se 
nenachází jiná školka, je tedy svým způsobem nepostradatelná. Slabou stránkou je 
poměrně vysoký počet dětí v jednom oddělení (27). 

 

 

Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola Turnov, Kosmonautů se nachází v centru sídliště v Turnově 2 
v jednopatrovém objektu ve vlastnictví Města Turnov. Kapacita MŠ 100 dětí je dlouhodobě 
naplňována. Spádovou oblastí je zejména Turnov 2. Škola má vlastní kuchyň, která zajišťuje 
stravu nejen pro děti a zaměstnance MŠ Kosmonautů, ale i pro MŠ speciální a ZŠ speciální, 
která je umístěna ve stejném objektu. Dětem se věnuje 8 učitelek (včetně paní ředitelky 
Jarmily Fibrichové), provoz je zajišťován 6 nepedagogickými pracovníky. MŠ disponuje 4 
odděleními vybavenými pro hru, odpočinek, stravování a hygienu. K objektu přiléhá vlastní 
zahrada s herními prvky.  

 

Vzdělávání a výchova probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu. 
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Výsledky dotazníkového šetření  

(v závorkách jsou uvedeny počty odpovědí v dané kategorii) 

 

Anketu vyplnili rodiče necelé čtvrtiny žáků (23). Nejdůležitějším kritériem rodičů pro výběr 
této mateřské školy je vzdálenost od bydliště (13). Nejvíce dětí se do MŠ dopravuje pěšky 
(15). S velikostí objektu a zahrady jsou spokojeni rodiče 23 dětí, tedy většina těch, kteří 
v anketě odpověděli. S vybaveností školy převládá spokojenost (22). Pro předávání 
informací rodičům preferuje MŠ ústní formu a informace na nástěnkách, což většině rodičů 
vyhovuje (20). Většina rodičů je spokojena s kvalitou přípravy dětí na vstup do ZŠ (21) a 
většina rodičů se také domnívá, že v této MŠ jsou v dostatečné míře využívány nové formy 
výuky (19). 

 

 

Hodnocení MŠ Kosmonautů 

MŠ Kosmonautů je velmi dobře hodnocena rodiči i Českou školní inspekcí, je o ni 
značný a trvalý zájem. Nabízí značné množství aktivit pro děti i rodiče, zapojuje se do 
celoturnovských akcí. Výhodou MŠ je umístění v poměrně klidné lokalitě v blízkosti 
sídliště a zástavby rodinných domů se značným potenciálem rodin s malými dětmi. 

 

 

Mateřská škola Turnov – Mašov, U Školy 85, okres Semily, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola Mašov se nachází v centru Mašova ve dvoupatrové vile ve vlastnictví Města 
Turnov, v těsné blízkosti základní školy. Kapacita MŠ 45 dětí je dlouhodobě naplňována. 
Široká spádová oblast zahrnuje Mašov, Pelešany, Modřišice, Podháj, Kacanovy, část 
Turnova U Zastávky. Škola má vlastní kuchyň s denní kapacitou 115 jídel, která zajišťuje 
stravu nejen pro MŠ, ale také pro děti a zaměstnance ZŠ Mašov. Dětem se věnují 3 učitelky 
(včetně paní ředitelky Mgr. Zdeňky Čihákové), provoz je zajišťován 4 nepedagogickými 
pracovníky. MŠ disponuje dvěma odděleními vybavenými pro hru, odpočinek a hygienu. 
V objektu je jídelna. MŠ disponuje vlastní malou zahradou herními prvky. Vzdělávání a 
výchova probíhá podle školního vzdělávacího programu „Já a čtyři roční doby v mém životě“. 
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Výsledky dotazníkového šetření  

(v závorkách jsou uvedeny počty odpovědí v dané kategorii) 

 

Anketu vyplnili rodiče více než poloviny žáků (23). Nejdůležitějším kritériem rodičů pro výběr 
této mateřské školy je vzdálenost od bydliště (15), důležitá je z hlediska rodičů také kvalita a 
vstřícný přístup učitelek této MŠ. Nejvíce dětí se do MŠ dopravuje autem (19) a pěšky (8). 
S velikostí objektu a zahrady jsou spokojeni rodiče 19 dětí, tedy většina těch, kteří v anketě 
odpověděli. S vybaveností školy převládá spokojenost (21). Pro předávání informací rodičům 
preferuje MŠ ústní formu a informace na nástěnkách, což většině rodičů vyhovuje (21). 
Většina rodičů je spokojena s kvalitou přípravy dětí na vstup do ZŠ (21) a většina rodičů se 
také domnívá, že v této MŠ jsou v dostatečné míře využívány nové formy výuky (19). 

 

 

Hodnocení MŠ Mašov 

MŠ Mašov je velmi dobře hodnocena rodiči i Českou školní inspekcí, je o ni trvalý 
zájem, který se pravděpodobně nebude snižovat ani při úbytku dětí v daném věku. 
Výhodou MŠ je neformální, ale funkční propojení se ZŠ Mašov, toto uspořádání 
vyhovuje rodičům. Mateřská škola je dobře vybavena a stav budovy je dobrý. Je 
potřeba uskutečnit pouze drobné opravy a zlepšit vnější vzhled budovy. 
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Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily, příspěvková 
organizace 

 

Mateřská škola waldorfská se nachází v Daliměřicích, v přízemním objektu, který je ve 
vlastnictví města Turnov. Kapacita MŠ 50 dětí je dlouhodobě naplňována. Spádovou oblastí 
je Turnov a okolí. Škola má vlastní kuchyň s denní kapacitou 115 jídel, která zajišťuje stravu 
výhradně pro děti a zaměstnance MŠ. Dětem se věnují 4 učitelky (včetně paní ředitelky Hany 
Lamačové), provoz je zajišťován 3 nepedagogickými pracovníky. MŠ disponuje dvěma 
odděleními vybavenými pro hru, odpočinek, stravování a hygienu. K objektu přiléhá vlastní 
zahrada s herními prvky. Vzdělávání a výchova probíhá podle vlastního školního 
vzdělávacího programu, který byl vytvořen v rámci waldorfské pedagogiky. 

 

 

 

Výsledky dotazníkového šetření  

(v závorkách jsou uvedeny počty odpovědí v dané kategorii) 

 

Anketu vyplnili rodiče necelé poloviny žáků (21). Nejdůležitějším kritériem rodičů pro výběr 
této mateřské školy je sice waldorfská pedagogika (5), ale toto kritérium není v porovnání 
s komplexem ostatních důvodů příliš závažné, neboť srovnatelně důležitá jsou i další kritéria 
– vzdálenost od bydliště (4), předešlá osobní zkušenost (4) a fakt, že v této MŠ bylo místo 
(4).  Nejvíce dětí se do MŠ dopravuje pěšky (13) a autem (12). S velikostí objektu a zahrady 
jsou spokojeni rodiče 17 dětí, tedy většina těch, kteří v anketě odpověděli. S vybaveností MŠ 
jsou spokojeni rodiče 11 žáků a nespokojeni jsou rodiče 10 žáků. Pro předávání informací 
rodičům preferuje MŠ informace na nástěnkách a ústní formu, což většině rodičů vyhovuje 
(19). S kvalitou přípravy dětí na vstup do ZŠ jsou spokojeni rodiče 12 dětí, nespokojenost 
vyjádřili rodiče 7 dětí. Většina rodičů se domnívá, že v této MŠ jsou v dostatečné míře 
využívány nové formy výuky (14). 
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Hodnocení Waldorfské mateřské školy 

Waldorfská MŠ je vesměs dobře hodnocena rodiči i Českou školní inspekcí, je o ni 
zájem, který se pravděpodobně nebude snižovat ani při úbytku dětí v daném věku. 
Výhodou MŠ je její alternativní pedagogické zaměření, i když se ukazuje, že toto 
kritérium není pro část rodičů při výběru MŠ zásadní. Nevýhodou je špatný technický 
stav budovy, MŠ bude pravděpodobně přestěhována, což může u rodičů způsobovat 
určitou nejistotu. 

 

 

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola Turnov, Zborovská se nachází v centru města v třípodlažním objektu ve 
vlastnictví Města Turnov, v blízkosti ZŠ 28. října. Kapacita MŠ 90 dětí je dlouhodobě 
naplňována. Spádovou oblastí je Turnov a okolí. Škola má vlastní kuchyň s denní kapacitou 
104 jídel, která zajišťuje stravu výhradně pro děti a zaměstnance MŠ. Dětem se věnuje 8 
učitelek (včetně paní ředitelky Jany Brožové), provoz je zajišťován 6 nepedagogickými 
pracovníky. MŠ disponuje 3 běžnými třídami vybavenými pro hru, odpočinek, stravování a 
hygienu a jednou speciální třídou, zaměřenou na logopedii. K objektu přiléhá vlastní zahrada 
s herními prvky a zelení. Vzdělávání a výchova probíhá podle vlastního školního 
vzdělávacího programu. 

 

 

 

Výsledky dotazníkového šetření  

(v závorkách jsou uvedeny počty odpovědí v dané kategorii) 
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Anketu vyplnili rodiče necelé poloviny žáků (48). Nejdůležitějším kritériem rodičů pro výběr 
této mateřské školy je vzdálenost od bydliště (32) a předcházející osobní zkušenost (21). 
Významný vliv má i kvalita a vstřícný přístup pedagogického sboru. Menší význam má při 
výběru MŠ úroveň její vybavenosti (10), existence logopedické třídy (6) případně reference 
(1) či prostředí (1). Nejvíce dětí se do MŠ dopravuje autem (33) a pěšky (21). S velikostí 
objektu a zahrady jsou spokojeni rodiče 48 dětí, tedy naprostá většina těch, kteří v anketě 
odpověděli, s vybaveností MŠ jsou spokojeni rodiče 45 žáků a nespokojeni jsou rodiče 3 
žáků. Pro předávání informací rodičům preferuje MŠ informace na nástěnkách a ústní formu, 
což většině rodičů vyhovuje (42), nicméně někteří rodiče by uvítali komunikaci elektronickou 
formou (6). S kvalitou přípravy dětí na vstup do ZŠ jsou spokojeni rodiče 41 dětí, nikdo 
nevyjádřil s přípravou nespokojenost. Většina rodičů se domnívá, že v této MŠ jsou 
v dostatečné míře využívány nové formy výuky (31). 

 

Hodnocení MŠ Zborovská 

MŠ Zborovská je velmi dobře hodnocena rodiči i Českou školní inspekcí, je o ni trvalý 
zájem. Silnou stránkou školy je její sportovní profilace a existence speciální třídy 
zaměřené na logopedii. Tato mateřská školka má značný rozvojový potenciál, a to i 
vzhledem k faktu, že v jejím blízkém okolí se plánuje nová zástavba.  

 

 

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Turnov, Kosmonautů 1641, okres 
Semily, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola speciální (jako součást subjektu ZŠ speciální a MŠ speciální) zajišťuje a 
poskytuje celodenní všestrannou péči dětem mentálně, smyslově, tělesně postiženým nebo 
dětem s vadami řeči, autismem, více vadami nebo dětem zdravotně oslabeným, či se 
sníženou psychosociální adaptací. Nachází ve stejném objektu jako MŠ Kosmonautů. 
Kapacita MŠ 90 dětí je dlouhodobě naplňována. Spádovou oblastí je Turnov a okolí. Škola 
má vlastní kuchyň s denní kapacitou 104 jídel, která zajišťuje stravu výhradně pro děti a 
zaměstnance MŠ. Dětem se věnuje 8 učitelek (včetně paní ředitelky Bc. Dagmar 
Rakoušová), provoz je zajišťován 6 nepedagogickými pracovníky. MŠ disponuje 3 běžnými 
třídami vybavenými pro hru, odpočinek, stravování a hygienu a jednou speciální třídou, 
zaměřenou na logopedii. K objektu přiléhá vlastní zahrada s herními prvky a zelení. 
Vzdělávání a výchova probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu „Rok 
v Českém ráji“. 

Výsledky dotazníkového šetření  

(v závorkách jsou uvedeny počty odpovědí v dané kategorii) 

Anketu vyplnili rodiče většiny žáků (14). Většina rodičů vyjadřuje plnou spokojenost s touto 
mateřskou školou. Rodiče všech žáků se domnívají, že organizace školního života je 
v souladu s rodinným, resp. profesním životem (14). Rodiče vesměs hodnotí vybavení školky 
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jako dobré a oceňují úsilí o hledání alternativních zdrojů pro výrobu a nákup speciálních 
pomůcek. Jako problém rodiče vidí kritickou dopravní situaci ve městě, která jim komplikuje 
dopravu dětí do a ze školy. 

 

 

Hodnocení MŠ speciální 

MŠ speciální je velmi dobře hodnocena rodiči i Českou školní inspekcí, je o ni trvalý 
zájem, který nemůže být z kapacitních důvodů zcela uspokojen. MŠ je svým 
komplexem služeb pro hendikepované děti nenahraditelná, a to nejen v kontextu 
Turnova, ale i regionu. MŠ má značný rozvojový potenciál, který by se mohl beze 
zbytku rozvinout, pokud by došlo k realizaci zamýšleného speciálně pedagogického 
centra v Daliměřicích. 
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Podíl kapacity jednotlivých škol na celkové kapacitě 
turnovských ZŠ (k 30. 6. 2009)
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Základní vzdělávání 

 

Město Turnov je zřizovatelem 5 základních škol, včetně ZŠ speciální. Soukromé základní 
školy v Turnově nejsou.  

 

 

Celková kapacita turnovských základních škol je 2 385 míst. 95% celkové kapacity připadá 
na tři velké úplné ZŠ (28. října, Skálova a Žižkova), 4% kapacity jsou dislokovány do 
mašovské ZŠ s pouze 1. stupněm a 1% z celkové kapacity je vyhrazeno pro základní 
vzdělávání hendikepovaných žáků. Skutečné rozložení populace školních dětí do 
jednotlivých ZŠ se od rozložení kapacit poněkud odlišuje.  

 

Největší podíl dětí ve věku školní docházky navštěvuje v současnosti ZŠ 28. října, ačkoliv 
tato škola je až na třetím místě v objemu kapacity. Deklarované možnosti této školy 
vyjádřené kapacitou jsou tedy v této škole beze zbytku využívány. Další disproporci vykazuje 
ZŠ Žižkova, která disponuje 34% celkové kapacity turnovských ZŠ, ale v současné době ji 

Komentář [o1]: U grafu ZŠ 
Mašov – 87,4 % dát do jednopho 
řádku – aby ty 4 desetiny nebyly v 
jiném řádku. 
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Míra využívání vlastní kapacity vyjádřená v %
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navštěvuje pouze 21% školní populace. Mezi jednotlivými školami jsou tedy určité rozdíly 
v míře využívání vlastní, oficiálně deklarované a schválené kapacity. V praxi se tento jev 
promítá i do materiálně technických podmínek pro vzdělávání a může se určité míry promítat 
i do kvality výchovně-vzdělávací práce.  

 

 

 

Nejintenzivněji využívá svou kapacitu ZŠ 28. října, a to z 98,8%. Největší rozdíl mezi volnou 
kapacitou a počtem žáků vykazuje ZŠ Žižkova, nelze ovšem tvrdit, že svou kapacitu tato 
škola nevyužívá intenzivně. Rozdíl mezi kapacitou a počtem žáků je sice ekonomicky 
problematický, ale může mít pozitivní efekt z hlediska kvality vzdělávání. 
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Vývoj počtu žáků v turnovských ZŠ vzhledem k celkové kapacitě 
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Počet žáků v turnovských základních školách se neustále snižuje, což není dáno snižující se 
kvalitou škol, ale snižováním počtu dětí v kohortách rozhodných pro povinnou školní 
docházku. Další vývoj počtu žáků v základních školách bude ovlivněn zejména 
demografickým vývojem a zájmem neturnovských obyvatel regionu o umístění dětí do 
turnovských ZŠ (viz kapitola o demografii). 

 

Územní rozmístění kapacit ZŠ 

Kapacity turnovských základních škol jsou na území města rozloženy disproporčné; do 
značné míry nerespektují územní rozložení bydliště žáků. Tři velké školy (ZŠ Žižkova, ZŠ 
Skálova a ZŠ 28. října) se nacházejí v centru města, v Turnově 2 se nachází pouze první tři 
ročníky ZŠ Skálova, a to v odloučeném pracovišti v ulici Alšova a dále se v Turnově 2 
nachází ZŠ speciální.  
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Faktické využívání kapacit lze dokumentovat na územním rozložení výuky na 1. a 2. stupni 
podle počtu žáků. 

Jak je rozložena výuka na 1. stupni na území Turnova 
podle počtu žáků k 31. 3. 2009 (bez ZŠ speciální)
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Jak je rozložena výuka na 2. stupni na území Turnova 
podle počtu žáků k 31. 3. 2009 (bez ZŠ speciální)
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Jak je rozložena výuka na 2. stupni na území Turnova 
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Důsledkem tohoto rozložení je přesun značného množství dětí do centra města v ranních 
hodinách a v odpoledních hodinách pak přesun z centra. Autobusové nádraží, které využívá 
část dojíždějících žáků, se nyní nachází v blízkosti centra města, pokud však bude 
vybudován plánovaný dopravní terminál u nádraží ČD, prodlouží se pro žáky dojíždějící 
autobusem vzálenost ke školám v centru. 

 

Diferenciace, specializace základních škol 

Diferenciace základních škol v Turnově umožňuje rodičům do určité míry zvolit školu, která 
bude vyhovovat individuálním potřebám jejich dětí. Zejména je zajištěna možnost 
individualizované péče o postižené a znevýhodněné děti ve věku základní školní docházky 
v základní škole speciální. ZŠ Skálova nabízí specializaci na sport, zejména atletiku. 
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Počet žáků ZŠ na jednoho pedagogického pracovníka
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Pedagogická alternativa např. v podobě waldorfské pedagogiky není turnovskými ZŠ 
nabízena. Mezi školami jsou další dílčí koncepční rozdílnosti formulované ve školních 
vzdělávacích programech. 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v turnovských základních školách je vysoká, 
v několika případech probíhá studium pro splnění kvalifikačních předpokladů. Věková 
struktura pedagogických pracovníků je nepříznivá, převažují pracovníci ve starším věku; 
v tomto ohledu se však turnovské školy neliší od průměru v  ČR. Totéž platí i z hlediska 
genderového – v pedagogických sborech je nepříznivý poměr žen a mužů.  

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména učitelů, je v dostatečné míře 
podporováno prostřednictvím DVPP, je využívána zejména nabídka Centra vzdělanosti 
Libereckého kraje. Příležitosti ke zlepšení jsou zejména v oblasti nových metod a forem 
práce, v oblasti individualizace výchovy a vzdělávání v podmínkách značně naplněných tříd 
a zvyšujícího se počtu dětí s obtížemi v učení.  

 

Celkové výstupy z dotazníkového šetření 

Dotazníkového šetření, které probíhalo v dubnu 2009, se zúčastnili rodiče 817 žáků 
turnovských základních škol2, což představuje více jak 50% návratnost.  

V první otázce byl zjišťován typický způsob cesty do školy a ze školy pro jednotlivé žáky. 
Z šetření vyplynulo, že při cestě do školy převládá pěší docházka, ať už samostatně, se 
sourozencem nebo s rodičem – tento způsob je typický pro 38% dětí z 1. a 2. stupně. Dovoz 
autem do školy je typický pro 26% dětí z 1. a 2. stupně, přičemž v případě žáků 1. stupně je 
tento způsob příznačný pro 35% a v případě žáků 2. stupně pouze pro 16%. Doprava 
autobusem do školy (MHD i meziměstské linky), ať už samostatně, se sourozencem nebo 

                                                           
2
 Tohoto dotazníkového šetření se nezúčastnili rodiče dětí ze ZŠ speciální, protože dotazník nebyl konstruován 

pro specifickou situaci těchto žáků a jejich rodin. 
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Typický způsob žáků 1. a 2. stupně ZŠ do školy
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s rodičem, je typická pro 35% dětí z 1. a 2. stupně, přičemž u dětí z 1. stupně je to 25% a u 
2. stupně 47%. 

 

Při cestě žáků 1. a 2. stupně ze školy narůstá procento dětí, pro něž je typický způsob 
docházky domů pěšky (49%), mírně se snižuje poměr dojížďky autobusem (31%) a výrazněji 
se snižuje počet dětí, které jsou dopravovány domů po vyučování autem (19%). Rozdílnosti 
jsou způsobeny faktem, že cesta do školy je přímočařejší (děti ráno nechodí na kroužky, do 
sportovních oddílů atd.) a více rodičů má ráno možnost přivézt děti autem před svou 
pracovní dobou. Popsané trendy se projevují ve zvýšeném podílu aut rodičů s dětmi v době 
od 7. do 8. hodiny ranní, zejména v centru a zvýšeným množstvím dětí, které se odpoledne 
pohybují pěšky po městě. 

 

 



Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov   
 

 
34 

Důležitost kritérií při výběru ZŠ podle četnosti odpovědí. 
Výsledky za 1. a 2. stupeň. Výběr 1O nejdůležitějších kritérií. 
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Výsledky za 1. a 2. stupeň. Výběr 1O nejdůležitějších kritérií. 
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Další položkou v dotazníku byla otázka na kritéria rodičů při rozhodování se o volbě základní 
školy. Ukázalo, že nejdůležitějším kritériem je pro rodiče dětí z 1. stupně vzdálenost od 
bydliště, zatímco pro rodiče žáků 2. stupně je to kritérium dobrá pověst školy. Jako druhé 
nejdůležitější kritérium byla v případě 1. stupně uváděna dobrá pověst školy a u 2. stupně 
vzdálenost od bydliště. Na třetím místě se v případě 1. stupně umístilo kritérium dobří 
učitelé, zatímco na 2. stupni figuruje kritérium vlastní zkušenost (např. sourozence). 
Souborné výsledky za 1. a 2. stupeň ukazují i další důležitá kritéria, kterými jsou: 

 

− „do školy chodí kamarádi dítěte“; 

− „dobrý dojem rodičů ze školy“; 

− „aby byly naše děti pohromadě v 1 budově“; 

 

 

 

Zajímavým zjištěním je fakt, že školní vzdělávací program (ŠVP) sehrál zcela okrajovou 
roli nejen v případě rozhodování do 2. stupně, ale i v případě 1. stupně. Lze se domnívat, 
že školní vzdělávací programy jako takové nebyly zatím rodičovskou veřejností 
akceptovány jako zdroj informací o kvalitě školy. Souhrnně lze dovodit, že vedle 
vzdálenosti od bydliště (což je logické) hrají přímé kontakty se školou, přímé zkušenosti a 
reference zcela zásadní roli při rozhodování rodičů. Turnov je z hlediska sociálního a 
demografického velmi stabilní, takže mnoho rodičů má osobní žákovskou zkušenost 
s některou z turnovských škol. Turnov je navíc přehledné maloměsto, kde hrají osobní 
kontakty a reference zásadní roli. Toto jsou faktory, které by manažeři škol měli vzít 
v úvahu, pokud chtějí v budoucnu uspět v soutěži o stále se snižující počet potenciálních 
žáků. Svou roli hrají i subtilnější důvody, např. informace, že by se ZŠ Žižkova mohla 
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stěhovat do Turnova 2, sehrála prokazatelně negativní roli při rozhodování několika 
rodičů, kteří se v tomto smyslu vyjádřili v dotaznících. 

 

V další položce ankety se měli rodiče vyjádřit, zda je „organizace školního života 
(včetně družiny, kroužků, jídelny) v souladu s jejich rodinným, resp. profesním 
životem“. V tomto ohledu spokojenost rodičů zcela převládá, a to na obou stupních.  

 

 

 

Zatímco však rodičů dětí z 1. stupně nespokojených se souladem školního a rodinného 
života je velice málo, je skupina nespokojených rodičů na 2. stupni větší a 
zaznamenáníhodná, neboť do ní spadá 9% rodičů, kteří se v anketě vyjádřili. 

 

 

Komentář [o2]: Tady je 2x 
stejný graf - , je potřeba  to 
zaměnit -  
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Odpovídá vybavení školy potřebám dětí a 
vzdělávacím cílům školy? Odpovědi rodičů dětí 

z 2. stupně.

Spíše ano. 
59%

Spíše ne. 
9%

Nevím. 8%

Určitě ne. 
5%

Ano, zcela 
určitě. 19%

Odpovídá vybavení školy potřebám dětí a 
vzdělávacím cílům školy? Odpovědi rodičů dětí 

z 2. stupně.

Spíše ano. 
59%

Spíše ne. 
9%

Nevím. 8%

Určitě ne. 
5%

Ano, zcela 
určitě. 19%

 

Rodiče dále hodnotili, zda podle jejich názoru odpovídá vybavení školy potřebám dětí 
a vzdělávacím cílům školy. Průzkum ukázal, že mezi rodiči obecně převládá 
spokojenost s vybavením škol (88%). Méně spokojeni jsou rodiče dětí, které navštěvují 
druhý stupeň – 14% rodičů odpovědělo negativně, oproti 8% negativních odpovědí z 1. 
stupně.  

Odpovídá vybavení školy potřebám dětí a 
vzdělávacím cílům školy? Odpovědi rodičů v souhrnu 
za 1. a 2. stupeň.

Ano, zcela 
určitě.
32%

Spíše ne.
4%

Určitě ne.
2%

Nevím.
6%

Spíše ano.
56%

Odpovídá vybavení školy potřebám dětí a 
vzdělávacím cílům školy? Odpovědi rodičů v souhrnu 
za 1. a 2. stupeň.

Ano, zcela 
určitě.
32%

Spíše ne.
4%

Určitě ne.
2%

Nevím.
6%

Spíše ano.
56%
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V anketě byli rodiče také požádáni o vyjádření názorů na otázku „Vyhovuje vám současné 

rozmístění škol v Turnově?“. Z odpovědí je patrné, že většina rodičů je v tomto ohledu 
spokojena – „ano, zcela určitě“ a „spíše ano“ odpovědělo 79% rodičů dětí z 1. a 2. stupně, 
nespokojenost vyjádřili rodiče 14% žáků.  
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Nespokojenost s rozmístěním škol je vyšší v případě 1. stupně (16%). Celková 
spokojenost tedy převažuje, ale odpovědi u tohoto kritéria naznačují, že pokud je 
v Turnově nějaký latentní problém, pak je to právě distribuce kapacit na území města. To 
potvrzují i volné výpovědi, kterými rodiče doplňovali své odpovědi u na tuto otázku (viz 
souhrn volných odpovědí). 

 

Výběr z výrazných, typických a problematických jevů 3, které vyplynuly z volných 
výpovědí uvedených rodiči dětí ze základních škol do anketních listů (souhrn za všechny 
ZŠ, podrobněji v podkapitolách k jednotlivým ZŠ): 

 

− Rodiče dětí z turnovských základních škol označují jako velmi problematická dvě 
základní témata: značná rizika ohrožující děti v souvislosti s kritickou 
dopravní situací zejména v centru města a absence úplné ZŠ v Turnově 2; 

− Pokud vyjadřují rodiče nespokojenost s výukou nějakého konkrétního předmětu, 
pak je to téměř výhradně výuka cizího jazyka; 

− Velmi často se objevuje kritika návaznosti autobusových spojů na školní 
vyučování. Jako relevantní téma se v této souvislosti objevuje koncept školních 
autobusů; 

− Značná část rodičů by si přála třídy s menším počtem žáků (rozumí se při 
zachování stejného, srovnatelného počtu pedagogických pracovníků).  
Požadavek míří k individualizaci vzdělávání a výchovy; 

− Výrazným tématem je šikana a celková bezpečnost dětí ve škole. Rodiče 
očekávají od škol profesionálnější přístup; 

− Rodiče by si přáli více mužů učitelů a více mladých učitelů v pedagogických 
sborech; 

− Místa ve školních budovách, která jsou často terčem kritiky -  šatny a toalety. 

 

Další témata specifická pro jednotlivé školy jsou uvedena v podkapitolách 
věnovaných jednotlivým školám. 

 

 

 

 

                                                           
3 Uvedené výrazné, typické a problematické jevy jsou formulovány na základě volných výpovědí, které rodiče uváděli do 
anketních listů. Převádění těchto volných výpovědí do statisticky měřitelných kategorií nebylo při zpracování ankety prováděno, 
byla však provedena kvalitativní analýza. Do dokumentu byly vybrány jevy podle následujících kritérií: četnost a závažnost. 
Vyhodnocení závažnosti probíhalo v kontextu celého šetření a znalosti problematiky kontextu vzdělávání v Turnově. To 
například znamená, že určitý jev se mohl vyskytovat pouze v několika málo vyjádřeních rodičů, ale z kontextu vyplývá, že jeho 
závažnost je vysoká, a proto byl zařazen do výčtu problematických jevů. Uvedený princip byl uplatněn při zpracování všech 
anketních listů ze šetření mezi rodiči dětí ze ZŠ. 
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Základní škola Turnov, 28. října, okres Semily, příspěvková organizace 

 

Základní škola Turnov, 28. října se nachází v centru města v budově z roku 1934, která je ve 
vlastnictví města. Vzdělávání a výchova probíhá na 1. stupni podle vzdělávacího programu 
Obecná škola, na 2. stupni podle vzdělávacího programu Základní škola. Na obou stupních 
je od školního roku 2007/2008 postupně zaváděn školní vzdělávací program. Škola má 9 
postupových ročníků s kapacitou 600 míst; 1. i 2. stupeň je soustředěn do jedné budovy. 
Spádovou oblastí vymezenou vyhláškou města je region v okolí školy rozšířený v případě 
přijímání žáků do 6. ročníků o několik dalších lokalit v Turnově a okolní obce s neúplnými 
školami. Žákům 1. – 3. ročníků je k dispozici 5 oddělení školní družiny s kapacitou 140 míst. 
Žákům od 4. tříd je k dispozici školní klub. Žákům se věnuje 43 pedagogických pracovníků, 
včetně ředitele Mgr. Jaromíra Friče (přepočtený stav PP: 39,239 pracovníků); provoz je 
zajišťován 15 nepedagogickými pracovníky (přepočtený stav: 13,845 pracovníků). Škola má 
vlastní kuchyň s jídelnou s denní kapacitou 590 jídel, která zajišťuje stravu pro děti a 
zaměstnance ZŠ a z malé části i pro veřejnost. Škola disponuje 2 tělocvičnami, k objektu 
přiléhá sportovní hřiště a hřiště pro školní družinu. ZŠ 28. října vyvíjí vedlejší hospodářskou 
činnost spočívající zejména v prodeji obědů seniorům, pronájmu učeben, tělocvičny a hřiště. 
(data k 31. 3. 2009) 

 

Vývoj počtu žáků ZŠ 28. října vůči současné souhrnné kapacitě turnovských 
ZŠ a celkovému počtu žáků v turnovských ZŠ
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Výsledky ankety pro rodiče žáků – duben 2009 

(V závorkách jsou uvedeny počty odpovědí v dané kategorii, případně procentní hodnoty; název 
kategorie, resp. parafrázovaný název kategorie je zvýrazněn kurzívou.) 

 

Anketu vyplnili rodiče 48% dětí z 1. a 2. stupně (284). Nejdůležitějším kritériem rodičů pro 
výběr této základní školy je dobrá pověst školy (207); důležitou roli hraje vzdálenost od 
bydliště (105) a osobní zkušenost (např. sourozenec) (84). Rodiče 72% žáků se domnívají, 
že školní život je v souladu s jejich rodinným, resp. profesním životem. Naprostá většina 
rodičů (93%) se domnívá, že vybavení odpovídá potřebám dětí a vzdělávacím cílům školy. 
80% rodičů vyhovuje současné rozmístění škol v Turnově, rodiče 35 žáků vyjádřili 
s rozmístěním škol nespokojenost, což tvoří 13% respondentů. Doprava dětí do školy 
probíhá v 35% autobusem (tj. autobusem samostatně, s rodičem nebo se sourozencem) a 
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v 35% pěšky (tj. pěšky samostatně, s rodičem nebo se sourozencem). Velmi důležitým 
způsobem dopravy dětí do školy je také dovoz autem (30%). Doprava dětí ze školy probíhá 
v 48% pěšky, v 31% autobusem a v 20% autem. Velmi důležitým způsobem dopravy dětí do 
školy je také dovoz autem (30%). Rozdílnosti jsou způsobeny faktem, že cesta do školy je 
přímočařejší (děti ráno nechodí na kroužky, do sportovních oddílů atd.) a více rodičů má 
ráno možnost přivézt děti autem před svou pracovní dobou. Popsané trendy se projevují ve 
zvýšeném podílu aut rodičů s dětmi v době od 7. do 8. hodiny ranní v blízkosti školy a 
zvýšeným množstvím žáků této školy, kteří se odpoledne pohybují pěšky po městě, zejména 
v centru. 

 

Výrazné, typické a problematické jevy, které vyplynuly z volných výpovědí uvedených 
rodiči do anketních listů: 

 

− Škola těží z dobré pověsti, kterou si vybudovala. Rodiče – bývalí žáci této školy, mají 
tendenci umístit do ZŠ 28. října i své děti; 

− Značná část rodičů zažívá každodenní obavy o své děti, související s riziky vyvolanými 
hustým dopravním provozem v centru města a bezohledností některých řidičů. (Jde o jev 
vyskytující se i u dalších ZŠ.); 

− Část rodičů, přivážející své děti ke škole, je frustrována kritickou dopravní situací v centru 
města a problematickým parkováním před školou; 

− Část rodičů by si přála zastávku autobusu přímo před školou; 

− Pro některé dojíždějící žáky vyvstávají problémy vyvolané malou návazností spojů na 
dobu začátku, ale zejména konce vyučování. (Jde o jev vyskytující se i u dalších ZŠ.); 

− Část rodičů upozorňuje na problematické šatny (málo prostoru, malé skříňky, zápach); 

− Někteří rodiče nejsou spokojeni s úrovní výuky cizích jazyků, přičemž k výuce jiných 
předmětů nebyly žádné komentáře; 

− Někteří rodiče upozorňují na nesoulad kapacity jídelny a počtu žáků, který způsobuje 
velké návaly. (Je možné, upozorňuje jeden z rodičů, že je to problém organizace 
stravování.); 

− Někteří rodiče naznačují, že by se měla zlepšit komunikace při vyzvedávání dětí 
z družiny; 

− Ve škole se pravděpodobně objevila v několika případech šikana, stejně tak jako na 
jiných srovnatelných školách. Na tento jev je potřeba zaměřit kompetence a intervence 
pedagogických pracovníků; 

− Část rodičů upozorňuje na vysoký počet dětí ve třídách a přeje si jeho snížení; 

− V několika případech se vyskytlo upozornění na negativní efekt fluktuace učitelů 
v průběhu školního roku, což je pro rodiče a děti citlivé zejména na 1. stupni; 

− Část rodičů navrhuje více tělesné výchovy (obecně pohybu) a reflektuje tak údajnou 
přílišnou zaměřenost vzdělávání a výchovy na kognitivní kompetence; 
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− Část rodičů nabádá z různých pohledů k rozšíření péče o bezpečnost dětí (dozory, 
kamery); 

− Vysokou relevanci má návrh několika rodičů, který spočívá ve zvýšení důrazu na rozvoj 
manuálních dovedností žáků v takových předmětech, jako jsou dílny, pěstitelské práce 
apod. Je uváděna souvislost s motivací pro volbu povolání v oblasti řemesel a služeb; 

− Část rodičů navrhuje zřízení úplné ZŠ v Turnově 2. Jde o názor vyskytující se ve 
významné míře i u rodičů dětí z ostatních škol; 

− Objevil se nepočetný, ale velmi relevantní názor, podle kterého by měly školy více 
využívat solární energie, a to nejen k částečnému pokrývání spotřeby energie, ale i 
k výchovným účelům; 

− Značná část rodičů by učitelům přála vyšší mzdy, současně je ale v mnoha případech 
požadováno zvýšení jejich profesionality; 

− Významný počet rodičů podporuje zvýšení kompetencí učitelů vůči problematickým 
žákům; 

− Návrh na zavedení školních autobusů byl ojedinělý, lze ho však považovat za relevantní; 

− Významná část rodičů negativně hodnotí výpadek plaveckého výcviku; 

− Ve více případech se objevil názor, že do pedagogického sboru by mělo přijít více 
mladých učitelů a měli by dostat větší podporu; 

− Rodiče byli dotázáni na téma volby dalšího studia po absolvování ZŠ. Z ankety vyplývá, 
že naprostá většina si přeje pokračování na střední škole s maturitou. Nejvíce explicitních 
vyjádření bylo zaměřeno na Gymnázium Turnov. 

Hodnocení ZŠ 28. října 

ZŠ 28. října je velmi dobře hodnocena rodiči i Českou školní inspekcí, je o ni trvalý 
zájem, který se pravděpodobně nebude snižovat ani při úbytku dětí v daném věku. 
Pokud by se snížil v budoucnu počet žáků školy a byl současně zachován současný 
počet a kvalita pedagogických pracovníků, došlo by ke zvýšení kvality vzdělávání. 
Škola je velmi dobře vybavena a je v dobrém technickém stavu. Soulad školního 
života s rodinným je na vysoké úrovni; rodiče školu podporují a jsou s ní loajální. 
Silnou stránkou školy je množství a kvalita akcí a projektů, které pořádá v rámci i 
mimo rámec vyučování. Příznivé jsou také relativně nízké provozní náklady na 
jednoho žáka (vyhodnoceno za období 2002 – 2008). Příležitosti ke zlepšení jsou 
zejména v oblasti výuky cizích jazyků, péče o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, rozvíjení manuálních dovedností žáků, péče o bezpečnost žáků. Základní 
škola 28. října vykazuje nejvyšší počet žáků na jednoho pedagogického pracovníka 
v porovnání s ostatními ZŠ, což nevytváří optimální podmínky pro žádoucí 
individualizaci výchovně vzdělávací práce. Další rezervy jsou pravděpodobně v 
organizaci stravování a v kvalitě prostředí šaten. 
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Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily, příspěvková organizace 

 

Základní škola Mašov se nachází v centru Mašova, který je součástí Turnova. Budova je ve 
vlastnictví Města. Tato malotřídní škola s kapacitou 87 míst má 5 postupových ročníků, děti 
jsou vzdělávány ve 4 třídách. Do 2. stupně dojíždějí žáci do škol v centru Turnova. 
Vzdělávání a výchova probíhá podle osnov Obecné školy, postupně je zaváděn školní 
vzdělávací program. Spádovou oblastí vymezenou vyhláškou města jsou ulice Hamry, 
Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na Stráni, Nad Hájkem, Pelešany, U Lomu, U Školy. 
Přibližně třetina žáků dojíždí z nespádových oblastí (např. z obcí Kacanovy, Modřišice-
Podháj, Olešnice, Vyskeř a Všeň). Žákům je k dispozici družina s kapacitou 39 míst. Žákům 
se věnuje 5 pedagogických pracovníků, včetně ředitelky Mgr. Stanislavy Šmucrové 
(přepočtený stav PP:  5,182 pracovníků); provoz je zajišťován 2 nepedagogickými 
pracovníky (přepočtený stav: 1,1 pracovníků). Škola nemá vlastní kuchyň, stravování je 
zajištěno v nedaleké MŠ Mašov. Škola nemá vlastní tělocvičnu, tělesná výchova je zajištěna 
v tělocvičně v obci. (data k 31. 3. 2009) 

 

Vývoj počtu žáků ZŠ Mašov vzhledem k současné souhrnné kapacitě 
turnovských ZŠ a celkovému počtu žáků v turnovských ZŠ
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Výsledky ankety pro rodiče žáků – duben 2009  

(V závorkách jsou uvedeny počty odpovědí v dané kategorii, případně procentní hodnoty; název 
kategorie, resp. parafrázovaný název kategorie je zvýrazněn kurzívou.) 

 

Anketu vyplnili rodiče 95,6% dětí (66), takže výsledky ankety z mašovské školy lze 
považovat v kontextu ostatních škol za nejreprezentativnější. Nejdůležitějším kritériem rodičů 
pro výběr této základní školy je vzdálenost od bydliště (48), důležitou roli hraje dobrá pověst 
školy (39) a dobří učitelé (39). Rodiče 93% žáků se domnívají, že školní život je v souladu 
s jejich rodinným, resp. profesním životem. Naprostá většina rodičů (98%) se domnívá, že 
vybavení odpovídá potřebám dětí a vzdělávacím cílům školy. 81% rodičů vyhovuje současné 
rozmístění škol v Turnově. Doprava dětí do školy probíhá ve 42% autem  a ve 40% pěšky (tj. 
pěšky samostatně, s rodičem nebo se sourozencem). V ostatních případech (18%) je k cestě 
do školy využíván autobus. Doprava dětí ze školy probíhá ve 45% pěšky, v 31% autem a 
v 24% autobusem.  



Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov   
 

 
43 

 

Výrazné, typické a problematické jevy, které vyplynuly z volných výpovědí uvedených rodiči 
do anketních listů: 

 

− Rodiče velmi oceňují charakter této školy, který označují výrazy: rodinná škola, 
neanonymní, dobrá atmosféra, pohoda, dobré vztahy, individuální přístup, klidné 
prostředí; 

− Značná část rodičů je znepokojena riziky související s dopravním provozem v blízkosti 
školy a bezohledností některých řidičů. (Jde o jev vyskytující se i u dalších ZŠ.) 
Upozorňují na chybějící nebo nekvalitní chodníky podél silnice, chybějící přechody a 
zpomalovací pruhy; 

− Výhrady zazněly k vybavení jídelny v MŠ, kde velikost nábytku neodpovídá výšce žáků 
vyšších ročníků 1. stupně (normováno pro děti z MŠ); 

− Část rodičů by uvítala větší parkoviště před školou; 

− Určité výhrady vyjadřují rodiče ke kvalitě šaten; 

− Část rodičů apeluje na zvýšení investic do budovy školy; 

− Někteří rodiče by si přáli, aby děti z různých ročníků nebyly spojovány do jedné třídy; 

− Rodiče byli dotázáni, kam by rádi přihlásili svoje děti na 2. stupeň. Většina uvažuje o ZŠ 
28. října (22), rodiče deseti žáků uvažují o ZŠ Skálova a stejné množství se vyjádřilo pro 
gymnázium. 

 

Hodnocení ZŠ Mašov 

ZŠ Mašov je velmi dobře hodnocena rodiči i Českou školní inspekcí, je o ni trvalý 
zájem, který se pravděpodobně nebude snižovat ani při úbytku dětí v daném věku. 
Soulad školního života s rodinným je na velmi vysoké úrovni; rodiče školu podporují. 
Velmi kladně hodnotí rodiče individuální přístup k žákům, rodinnou a klidnou 
atmosféru, dobré klima školy. Příležitosti ke zlepšení jsou zejména v oblasti údržby 
budovy, zlepšení vyžaduje řešení šaten. Škola má poměrně vysoké provozní náklady 
(vyhodnoceno za období 2002 – 2008), v posledních letech do ní bylo málo 
investováno. Rezervy jsou v organizaci stravování – viz výsledky ankety. Škola by si 
měla zřídit plnohodnotné webové stránky. 

 

 

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily, příspěvková organizace 

 

Základní škola Skálova disponuje dvěma budovami, které jsou ve vlastnictví města. Hlavní 
budova se nachází v centru, odloučené pracoviště pro výuku 1. – 3. ročníku se nachází 
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v ulici Alšova v Turnově 2. Vzdělávání a výchova probíhá podle vzdělávacího programu 
Národní školy. Na obou stupních je od školního roku 2007/2008 postupně zaváděn školní 
vzdělávací program „Škola pro udržitelný život“. ZŠ Skálova je tzv. sportovní školou, se 
zaměřením na atletiku; profiluje se také v oblasti ekologie a udržitelného života. Škola má 9 
postupových ročníků s kapacitou 880 míst. Spádovou oblastí vymezenou vyhláškou města je 
region v okolí školy rozšířený v případě přijímání žáků do 6. ročníků o několik dalších lokalit 
v Turnově a okolní obce s neúplnými školami. Žákům 1. – 3. ročníků jsou k dispozici 4 
oddělení školní družiny s kapacitou 140 míst, školní klub není zřízen. Žákům se věnuje 51 
pedagogických pracovníků, včetně ředitele Mgr. Romana Mareše (přepočtený stav PP:  
43,1372 pracovníků); provoz je zajišťován 24 nepedagogickými pracovníky (přepočtený stav: 
21,6639 pracovníků). Škola má vlastní kuchyň s jídelnou s denní kapacitou 1500 jídel, která 
zajišťuje stravu pro děti a zaměstnance ZŠ Skálova, SUPŠ Turnov, ZUŠ Turnov, SVČDM 
Turnov. Škola disponuje 1 velkou tělocvičnou, k hlavní budově i odloučenému pracovišti 
přiléhají zahrady přístupné žákům školy. Tělesná výchova probíhá i na dalších smluvně 
zajištěných sportovištích v blízkosti školy. ZŠ Skálova vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost 
spočívající zejména v pronájmu tělocvičny apod. . (data k 31. 3. 2009) 

 

 

 

 

Výsledky ankety pro rodiče žáků – duben 2009 

(V závorkách jsou uvedeny počty odpovědí v dané kategorii, případně procentní hodnoty; název 
kategorie, resp. parafrázovaný název kategorie je zvýrazněn kurzívou.) 

 

Anketu vyplnili rodiče 45,3% dětí z 1. a 2. stupně (263). Nejdůležitějším kritériem rodičů pro 
výběr této základní školy je vzdálenost od bydliště (155); důležitou roli hraje osobní 
zkušenost (např. sourozenec) (84), kritérium „do školy chodí kamarádi dítěte“ (72) a dobrá 
pověst školy (67). Rodiče 85% žáků se domnívají, že školní život je v souladu s jejich 
rodinným, resp. profesním životem. Většina rodičů (75%) se domnívá, že vybavení odpovídá 
potřebám dětí a vzdělávacím cílům školy, ale jednoznačně kladných odpovědí je oproti jiným 
školám méně a je zde poměrně početná skupina rodičů, kteří vyjádřili nespokojenost (37); 
nespokojenost je vyšší na 2. stupni. 71% rodičů vyhovuje současné rozmístění škol 
v Turnově, rodiče 61 žáků vyjádřili s rozmístěním škol nespokojenost, což tvoří 23% 
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respondentů. Nespokojenost je vyšší na 1. stupni, vyjádřili ji rodiče téměř třetiny žáků. 
Doprava dětí do školy probíhá ve 44% pěšky (tj. pěšky samostatně, s rodičem nebo se 
sourozencem), v 35% autobusem (tj. autobusem samostatně, s rodičem nebo se 
sourozencem), v 19 % autem , ve 2% jiným způsobem. Doprava dětí ze školy probíhá v 55% 
pěšky, v 29% autobusem, v 13% autem a ve 3% jiným způsobem. Tak jako u jiných škol 
narůstá odpoledne podíl dopravy pěšky na úkor dopravy autobusem a autem. Rozdílnosti 
jsou způsobeny faktem, že cesta do školy je přímočařejší (děti ráno nechodí na kroužky, do 
sportovních oddílů atd.) a více rodičů má ráno možnost přivézt děti autem před svou 
pracovní dobou. Popsané trendy se projevují ve zvýšeném podílu aut rodičů s dětmi v době 
od 7. do 8. hodiny ranní v blízkosti školy a zvýšeným množstvím žáků této školy, kteří se 
odpoledne pohybují pěšky po městě, zejména v centru. 

 

Výrazné, typické a problematické jevy, které vyplynuly z volných výpovědí uvedených rodiči 
do anketních listů: 

 

− Rodiče oceňují zaměření školy na sport; 

− Rodiče z Turnova 2 jsou spokojeni s umístěním části 1. stupně v blízkosti bydliště a 
zároveň mají výhrady k docházce na 2. stupeň do centra města; 

− Část rodičů kritizuje ranní otevírání budovy v určitých intervalech a přeje si změnu; 

− Někteří rodiče kritizují kvalitu a výběr jídla, zejména z 1. stupně; 

− Rodiče upozorňují na fakt, že škola nenabízí školní klub a dostatek kroužků, takže 
pro značné množství zejména dojíždějících žáků není ze strany školy nabídka na 
využití času do odjezdu domů.  Jako problém se jeví i absence družiny pro děti ze 4. 
a 5. třídy; 

− Značná část rodičů zažívá každodenní obavy o své děti, související s riziky 
vyvolanými hustým dopravním provozem v centru města a bezohledností některých 
řidičů. (Jde o jev vyskytující se i u dalších ZŠ.) Ve více případech se objevuje kritika 
nevhodného chování žáků bývalé ISŠ; několik rodičů poukázalo na skutečnost, že 
žáci této školy jezdí autem v blízkosti ZŠ nebezpečným způsobem. V této souvislosti 
se objevuje i kritika policie, zejména MP, od které rodiče zejména očekávají péči o 
bezpečnost dětí; 

− Část rodičů, přivážející své děti ke škole, je frustrována kritickou dopravní situací 
v centru města; 

− Pro některé dojíždějící žáky vyvstávají problémy vyvolané malou návazností spojů na 
dobu začátku, ale zejména konce vyučování. (Jde o jev vyskytující se i u dalších ZŠ.); 

− Někteří rodiče nejsou spokojeni s úrovní výuky cizích jazyků, přičemž k výuce jiných 
předmětů nebyly žádné komentáře; 

− Část rodičů navrhuje zřízení úplné ZŠ v Turnově 2. Jde o názor vyskytující se ve 
významné míře i u rodičů dětí z ostatních škol; 

− Návrh na zavedení školních autobusů byl ojedinělý, lze ho však považovat za 
relevantní; 
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− Více než z jiných škol zaznívá od rodičů dětí ze ZŠ Skálova kritika na nedochvilnost 
autobusů a v několika případech i na údajné nevhodné chování řidičů autobusů; 

− Někteří rodiče dětí ze 4. ročníku kritizují výuku v provizorních podmínkách na 
internátě; 

− Část rodičů kritizuje vybavení tříd, které se jim zdá nemoderní, značně amortizované 
a málo pestré, navrhují rozšířit možnosti práce na PC, na internetu; 

− Několik rodičů dětí, které navštěvují budovu v Alšově ulici, poukazuje na fakt, že v 
zahradě chybí herní prvky; 

− Někteří rodiče kritizují úroveň toalet, poukazují na fakt, že někdy chybí mýdlo, toaletní 
papír; 

− Část rodičů upozorňuje na vysoký počet dětí ve třídách a přeje si jeho snížení; 

− Část rodičů upozorňuje na problematické šatny; 

− Objevuje se návrh na zřízení dostatečně velkých uzamykatelných skříněk, do kterých 
by si žáci mohli také schovávat pomůcky, učebnice apod.; 

− Významný počet rodičů podporuje zvýšení kompetencí učitelů vůči problematickým 
žákům; 

− Část rodičů si přeje zvýšení platů pro pedagogické pracovníky a zároveň zvýšení 
jejich profesionality. V pedagogických sborech by rodiče rádi viděli více mladých a 
více mužů; 

− Projevuje se určitá poptávka po zvýšení pravomocí učitelů vůči problémovým žákům; 

− Rodiče byli dotázáni na téma volby dalšího studia po absolvování ZŠ. Z ankety 
vyplývá, že naprostá většina bude usilovat o přijetí na střední školu s maturitou. 
Nejvíce explicitních vyjádření bylo zaměřeno na Gymnázium Turnov a OAHŠ, ISŠ 
Turnov. 

 

 



Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov   
 

 
47 

Hodnocení ZŠ Skálova 

ZŠ Skálova je velmi dobře hodnocena rodiči i Českou školní inspekcí, je o ni mírně 
klesající zájem víceméně kopírující klesající počet dětí ve věku školní docházky. 
Pokud by se snížil v budoucnu počet žáků školy a byl současně zachován současný 
počet a kvalita pedagogických pracovníků, došlo by ke zvýšení kvality vzdělávání. 
Škola je dobře vybavena a v dobrém technickém stavu. Soulad školního života 
s rodinným je na vysoké úrovni; rodiče školu podporují a jsou s ní loajální. Značná 
část rodičů dětí z Turnova 2 si však přeje zřízení 2. stupně v Turnově 2.  Silnými 
stránkami školy jsou její profilace na sport a ekologii, kvalitní spolupráce se 
zahraničními partnery a množství a kvalita akcí a projektů, které pořádá v rámci i mimo 
rámec vyučování. Škola má rozsáhlé zkušenosti s integrací zdravotně postižených 
žáků. Příznivé jsou také relativně nízké provozní náklady na jednoho žáka 
(vyhodnoceno za období 2002 – 2008). Slabou stránkou je absence školního klubu pro 
starší žáky. Další rezervy jsou pravděpodobně v organizaci a kvalitě stravování a 
v kvalitě toalet a šaten. 

 

 

Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily, příspěvková organizace 

 

Základní škola Turnov, Žižkova 518 se nachází v blízkosti centra města ve dvou 
propojených budovách s přístavbou, které jsou ve vlastnictví města. Vzdělávání a výchova 
probíhá v celém rozsahu podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Škola má 
9 postupových ročníků s kapacitou 800 míst. Spádovou oblastí vymezenou vyhláškou města 
je region v okolí školy rozšířený v případě přijímání žáků do 6. ročníků o několik dalších 
lokalit v Turnově a okolní obce s neúplnými školami. Žákům 1. – 5. ročníků jsou k dispozici 3 
oddělení školní družiny s kapacitou 130 míst. Starším žákům je k dispozici školní klub 
s kapacitou 120 míst. Žákům se věnuje 31 pedagogických pracovníků, včetně ředitele Mgr. 
Ivo Filipa (přepočtený stav PP:  28,99 pracovníků); provoz je zajišťován 14 nepedagogickými 
pracovníky (přepočtený stav:  9,091 pracovníků). Škola disponuje jídelnou, ale nemá vlastní 
kuchyň – obědy se dovážejí z nedaleké hotelové školy. Škola disponuje 2 tělocvičnami, 
k objektu přiléhají 2 sportovní hřiště, dětská zahrada a vlastní parkoviště pro zaměstnance a 
rodiče. ZŠ Žižkova vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost spočívající v pronájmu sportovišť. 
(data k 31. 3. 2009) 
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Vývoj počtu žáků ZŠ Žižkova vzhledem k současné souhrnné kapacitě turnovských ZŠ 
a celkovému počtu žáků v turnovských ZŠ
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Výsledky ankety pro rodiče žáků – duben 2009 

(V závorkách jsou uvedeny počty odpovědí v dané kategorii, případně procentní hodnoty; název 
kategorie, resp. parafrázovaný název kategorie je zvýrazněn kurzívou.) 

 

Anketu vyplnili rodiče 60,7% dětí z 1. a 2. stupně (204). Nejdůležitějším kritériem rodičů pro 
výběr této základní školy je vzdálenost od bydliště (82); důležitou roli hrají kritéria: dobří 
učitelé (75), dobrý dojem rodičů ze školy (60), vlastní zkušenost (např. sourozenec) (50) a 
dobrá pověst školy (45). Rodiče 94% žáků se domnívají, že školní život je v souladu s jejich 
rodinným, resp. profesním životem. Naprostá většina rodičů (93%) se domnívá, že vybavení 
odpovídá potřebám dětí a vzdělávacím cílům školy. 88% rodičů vyhovuje současné 
rozmístění škol v Turnově, rodiče 10 žáků vyjádřili s rozmístěním škol nespokojenost. 
Doprava dětí do školy probíhá ve 36% pěšky (tj. pěšky samostatně, s rodičem nebo se 
sourozencem), v 24% autobusem (tj. autobusem samostatně, s rodičem nebo se 
sourozencem) a v  30% autem. Doprava dětí ze školy probíhá v 46% pěšky, v 34% 
autobusem a v 20% autem. Rozdílnosti jsou způsobeny faktem, že cesta do školy je 
přímočařejší (děti ráno nechodí na kroužky, do sportovních oddílů atd.) a více rodičů má 
ráno možnost přivézt děti autem před svou pracovní dobou. Popsané trendy se projevují ve 
zvýšeném podílu aut rodičů s dětmi v době od 7. do 8. hodiny ranní v blízkosti školy a 
zvýšeným množstvím žáků této školy, kteří se odpoledne pohybují pěšky po městě, zejména 
v centru. 

 

Výrazné, typické a problematické jevy, které vyplynuly z volných výpovědí uvedených 
rodiči do anketních listů: 

 

− Rodiče velmi oceňují atmosféru školy, přístup pedagogických pracovníků, kvalitu 
mimoškolních aktivit a umístění školy v klidném a čistém prostředí; 

− Identifikace rodičů se školou je velmi vysoká; 

− Více než v jiných školách vyjadřují rodiče spokojenost s konkrétními učiteli. Je evidentní, 
že se této škole daří navázat kvalitní vztahy rodičů s učiteli; 
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− Rodiče oceňují umístění autobusové zastávky přímo před školou; 

− Více rodičů kritizuje úroveň obědů dovážených z hotelové školy; 

− Rodiče jsou velmi spokojeni s úrovní školní družiny; 

− Část rodičů vítá, že žáci 1. a 2. stupně jsou do určité míry od sebe odděleni v různých 
částech areálu školy; 

− Značná část rodičů se staví negativně k záměru transformovat tuto ZŠ do nově zřízené 
ZŠ v Turnově 2; 

− Část rodičů však navrhuje zřízení úplné ZŠ v Turnově 2. Jde o názor vyskytující se ve 
významné míře i u rodičů dětí z ostatních škol; 

− Značná část rodičů zažívá každodenní obavy o své děti, související s riziky vyvolanými 
hustým dopravním provozem v centru města a bezohledností některých řidičů. (Jde o jev 
vyskytující se i u dalších ZŠ.); 

− Část rodičů, přivážející své děti ke škole, je frustrována kritickou dopravní situací při 
průjezdu centrem města; 

− Pro některé dojíždějící žáky vyvstávají problémy vyvolané malou návazností spojů na 
dobu začátku, ale zejména konce vyučování. (Jde o jev vyskytující se i u dalších ZŠ.); 

− Zatímco s vybavením učeben 1. stupně panuje značná spokojenost, na 2. stupni je 
spokojenost rodičů s vybavením nižší – výhrady jsou k PC, stavu učeben a nábytku; 

− Značná část rodičů by učitelům přála vyšší mzdy, současně je ale v mnoha případech 
požadováno zvýšení jejich profesionality; 

− Návrh na zavedení školních autobusů byl ojedinělý, lze ho však považovat za relevantní; 

− Rodiče byli dotázáni na téma volby dalšího studia po absolvování ZŠ. Z ankety vyplývá, 
že naprostá většina si přeje pokračování na střední škole s maturitou. Nejvíce explicitních 
vyjádření bylo zaměřeno na Gymnázium Turnov; 
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Hodnocení ZŠ Žižkova 

ZŠ Žižkova je velmi dobře hodnocena rodiči i Českou školní inspekcí, zájem o ni však 
klesá, a to především v závislosti na klesající populaci dětí ve věku povinné školní 
docházky. Deklarovanou kapacitu využívá tato škola ze 42%, což je nejméně ze všech 
turnovských škol. Nízká naplněnost má pozitivní vliv na kvalitu vzdělávání. Z tohoto 
hlediska může ZŠ Žižkova představovat určitý model, jak by mohla v budoucnu 
vypadat situace škol s nižším počtem žáků ve třídách. Škola je velmi dobře vybavena 
a v dobrém technickém stavu. Soulad školního života s rodinným je dle vyjádření 
rodičů na velmi vysoké úrovni; rodiče školu výrazně podporují a jsou s ní loajální. 
Silnou stránkou školy je množství a kvalita akcí a projektů, které pořádá v rámci i 
mimo rámec vyučování. Slabou stránkou školy jsou značně vysoké provozní náklady 
na žáka a samozřejmě velká  volná kapacita školy.  

 

 

 Základní škola speciální (a Mateřská škola speciální) Turnov, Kosmonautů 1641, 
okres Semily, příspěvková organizace 

 

Základní škola speciální (jako součást subjektu ZŠ speciální a MŠ speciální) zajišťuje a 
poskytuje celodenní všestrannou péči dětem mentálně, smyslově, tělesně postiženým nebo 
dětem s vadami řeči, autismem, více vadami nebo dětem zdravotně oslabeným, či se 
sníženou psychosociální adaptací. Zařízení nabízí také přípravný stupeň pomocné školy 
s kapacitou 6 míst. Vzdělávání a výchova probíhají podle vzdělávacích programů Pomocná 
škola, Přípravný stupeň pomocné školy a Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy. 
ZŠ poskytuje zároveň službu osobní asistence. Škola se nachází ve stejném objektu jako 
MŠ Kosmonautů a Dětské centrum Sluníčko.  Kapacita ZŠ 18 dětí je téměř zcela 
naplňována. Spádovou oblastí je území obce s rozšířenou působností Turnov, fakticky ZŠ 
přijímá žáky i z dalších lokalit Libereckého kraje. Žákům se věnuje 5 pedagogických 
pracovníků (včetně ředitelky Bc. Dagmar Rakoušové), provoz je zajišťován 6 
nepedagogickými pracovníky (přepočtený úvazek: 4,25). Škola disponuje 2 třídami pro žáky 
s autismem a 1 třídou pro žáky s více vadami. Zařazení do jednotlivých tříd se odvíjí 
především od věku dětí, stanovených diagnóz, závažnosti postižení. Třídy jsou heterogenní. 

 

Výsledky dotazníkového šetření  

Rodiče žáků ZŠ se neúčastnili ankety, protože dotazník nebyl konstruován pro specifickou 
situaci těchto žáků a jejich rodin. 

 



Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov   
 

 
51 

 

Hodnocení ZŠ speciální 

ZŠ speciální je velmi dobře hodnocena rodiči i Českou školní inspekcí, je o ni trvalý 
zájem, který nemůže být z kapacitních důvodů zcela uspokojen. ZŠ je svým 
komplexem služeb pro hendikepované děti nenahraditelná, a to nejen v kontextu 
Turnova, ale i regionu. ZŠ má značný rozvojový potenciál, který by se mohl beze 
zbytku rozvinout, pokud by došlo k realizaci zamýšleného speciálně pedagogického 
centra v Daliměřicích. 
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Střední školství v Turnově 

 

Tato stručná podkapitola je informativní v tom smyslu, že popisuje stav a perspektivu 
středního školství ve městě – s ohledem na stanovisko zřizovatele středních škol, kterým je 
Liberecký kraj.  

Město Turnov má poměrně širokou nabídku středoškolského vzdělávání. V Turnově jsou 
v současnosti tyto střední školy (názvy jsou kráceny): 

− Gymnázium; 

− Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ; 

− Střední zdravotnická škola; 

− Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, 
Zborovská 519, příspěvková organizace. 

Turnov je obcí, která slouží jako spádová oblast středních škol, do které žáci dojíždějí. 
Minimum dětí vyjíždí za vzděláváním do ostatních měst. Také ve středním školství je 
zaznamenán pokles výkonů.  

Na to Liberecký kraj reagoval mj. splynutím Obchodní akademie a Hotelové školy 
s Integrovanou střední školou. Takto mělo dojít k optimalizaci nákladů při současném 
zachování oborové skladby.  V tomto smyslu Liberecký kraj podporuje směnu původní 
budovy integrované školy za budovu Základní školy v Žižkově ulici. Ta tuto výměnu je vázán 
projekt vybudování podnikatelského inkubátoru spojeného se středoškolským kampusem v 
Žižkově ulici.  

Gymnázium poskytuje jako jediné v okolí všeobecně vzdělávací program, jehož podpora je 
součástí strategických dokumentů České republiky a Libereckého kraje. Role této školy je 
v regionu nezpochybnitelná a perspektivní. 

Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ  a její zaměření je součástí strategického rozvoje 
vzdělávání Libereckého kraje. Potenciál školy je nadregionální stejně jako její dosah. 
Perspektiva této školy jest zajištěna. 

Střední zdravotnická škola a její strategická poloha zapadá do potřeb vzdělávání 
Libereckého kraje. Přestože byly v minulosti v souvislosti s touto školou jisté pochybnosti, 
nyní se zdá, že její budoucnost je brána jako fakt. Využitelnost absolventů školy jest vysoká, 
obory související se zdravotnictvím jsou dokonce v Libereckém kraji zastoupeny v menší 
míře, než odpovídá potřebám trhu.  

V současnosti se situace v oblasti optimalizace středních škol v Turnově jeví jako relativně 
vyřešená, i když stále je možno se setkávat  v této problematice s různými spekulacemi. 
Proto zpracovatel na jiných místech Plánu, například SWOT nepoužívá rezolutní a definitivní  
formulace.  

Cílem Libereckého kraje je vybudovat s pomocí evropských fondů rozsáhlý středoškolský 
kampus navázaný na podnikatelský inkubátor – a to v prostoru Žižkovy ulice.  
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Terciární vzdělávání v Turnově a jeho potenciál 

 
Město Turnov nemá na svém území žádnou státní ani soukromou vysokou školu, tato 
stručná kapitola má tedy informativní charakter. V rámci realizace studie byla provedena 
anketa mezi žáky třetích ročníků středních škol se sídlem v Turnově. Jedná se o školy 
Gymnázium Turnov, Obchodní akademie a Hotelová škola Turnov, Střední 
uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově, Vyšší odborná škola 
zdravotnická a Střední zdravotnická škola Turnov. Ankety se celkem zúčastnilo 431 
studentů, z toho 110 chlapců a 319 dívek. 

Na otázku, zda studenti po maturitě plánují studium na vysoké škole, odpovědělo 335 
studentů ano, 86 odpovědělo ne, přičemž studenti gymnázia odpověděli na otázku ano ze 
100 %. 199 z celkových 417 studentů odpovědělo, že by měli zájem o studium VŠ přímo 
v Turnově, pokud by zde sídlila vysoká škola nebo její pobočka. 

 

 

 

Zájem studentů o studijní obory na vysoké škole koresponduje se zaměřením středních škol 
na území Turnova. Největší zájem studenti projevili o studium ekonomických (99) 
a humanitních (89) oborů, naopak relativně nejmenší zájem je o umělecké (19) a technické 
(45) obory.  
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Potenciál terciárního vzdělávání v Turnově zatím není využit. Možnost studia vysoké školy 
v regionu, může městu přinést dlouhodobý růstový potenciál vysoce kvalifikovaných lidských 
zdrojů.  

Pro město Turnov se otevírají nové možnosti související zejména s realizací projektového 
záměru na vybudování Inovačního centra a podnikatelského inkubátoru a Školicího 
střediska ČVUT (usnesení zastupitelstva města Turnov č. 142/2007, 7/2009 a 60/2009).  
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Další vzdělávání v Turnově a jeho perspektivy 

 

Pro potřeby tohoto dokumentu definujeme další vzdělávání4 jako vzdělávací aktivity, které 
nejsou počátečním vzděláváním. Jde tedy o tzv. neformální vzdělávání, které je 
charakteristické tím, že nevede k získání stupně vzdělání certifikovaného např. výučním 
listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem. Uskutečňuje se v rámci různých 
kurzů, seminářů, tréninků a výcviků, je organizováno nějakou vzdělávací institucí (např. 
komerční vzdělávací firmou, školou, občanským sdružením). Absolventům je zpravidla 
vydáván nějaký certifikát (např. osvědčení o rekvalifikaci, osvědčení o absolvování kurzu), 
který však nemá platnost certifikátu z formálního vzdělávání. Další vzdělávání je určeno 
zpravidla dospělým, proto se v tomto dokumentu zaměřujeme zejména na vzdělávací aktivity 
pro tuto cílovou skupinu. V tomto dokumentu rozlišujeme další profesní vzdělávání a 
zájmové vzdělávání. 

 

Dostupnost dalšího vzdělávání pro obyvatele Turnova  

Obyvatelé města, kteří se chtějí dále vzdělávat, mohou využívat nabídky institucí působících 
přímo v Turnově a samozřejmě také nabídky institucí z dalších lokalit. Analogicky platí, že 
vzdělávací instituce působící v Turnově se snaží oslovit klienty nejen z Turnova, ale i z 
dalších regionů. Po stránce materiálně technické neleží mezi občany a dalším vzděláváním 
vážnější bariéry. Prostory pro prezenční vzdělávání jsou k dispozici ve všech částech města, 
podmínky pro e-learning jsou také dobré, neboť nabídka internetového připojení je v Turnově 
na standardně dobré úrovni. Vzhledem k tomu, že je Turnov dopravním uzlem, je dostupnost 
vzdělávacích aktivit organizovaných v blízkých městech také dobrá. Finanční dostupnost lze 
posuzovat pouze v jednotlivých případech, je však možné konstatovat několik faktorů, které 
finanční dostupnost dalšího vzdělávání v současné době ovlivňují:  

− Turnovské vzdělávací instituce využívají ve značné míře dotací určených k podpoře 
vzdělávání znevýhodněných občanů (ESF, prostředky z aktivní politiky 
zaměstnanosti); 

− Největší podíl vzdělávací nabídky připadá na organizace zřízené obcí nebo krajem. 
Vzhledem k tomu, že tyto organizace jsou v zásadě neziskové, je cenová úroveň 
většiny vzdělávacích akcí příznivá; 

− Probíhající ekonomická krize snižuje kupní sílu obyvatel, což se projevuje v omezené 
ochotě lidí investovat do svého vzdělávání. Také podniky jsou při nákupu 
vzdělávacích služeb zdrženlivější. 

 

Velmi důležitým aspektem je dostupnost takových vzdělávacích aktivit, po kterých je 
poptávka. Celkový rozsah vzdělávací nabídky může totiž být vysoký, ale může se v určité 
míře míjet s poptávkou. 

 

                                                           
4
 V souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon 

o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů 
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Další profesní vzdělávání v Turnově 

Nabídka dalšího profesního vzdělávání je Turnově zajišťována zejména díky kapacitám 
středních škol. V Turnově dále působí několik soukromých společností, jejichž hlavním nebo 
vedlejším předmětem podnikání je vzdělávání dospělých. Další profesní vzdělávání probíhá i 
uvnitř turnovských podniků a firem, a to formou tzv. podnikového vzdělávání, které je 
realizováno zejména formou outsourcingu a v menší míře prostřednictvím interních školitelů 
a trenérů.  

 

Nejvýznamnějšími poskytovateli dalšího profesního vzdělávání v Turnově jsou: 

− Vzdělávací centrum Turnov o.p.s.; 

− Jednotlivé střední školy z Turnova; 

− FAN s.r.o.; 

− Acha obec účtuje s.r.o.; 

 

Vedle toho působí v Turnově několik firem, které se poskytováním vzdělávání věnují 
sekundárně vedle své hlavní činnosti, např. firma Antil s.r.o., která provozuje kadeřnictví a 
pořádá v této oblasti rekvalifikační kurzy. Dále v Turnově operuje několik autoškol, jejichž 
nabídku lze částečně považovat za další profesní vzdělávání. 

 

 

Vzdělávací centrum Turnov o.p.s. (VCT)5 

Významná část nabídky VCT o.p.s. má povahu profesního vzdělávání dospělých. Část kurzů 
je zaměřena přímo na určitá povolání a pracovní pozice a část vzdělávacích akcí směřuje 
k získání klíčových kompetencí, tj. znalostí a dovedností, které jejich nositelé uplatní 
v různých povoláních i v osobním životě. Základní sada otevřených standardizovaných kurzů 
je nabízena veřejnosti, a to v prezenční a částečně i e-learningové formě. Významná část 
vzdělávacích akcí probíhá v modifikované formě pro podnikovou klientelu či na zakázku 
úřadů práce pro osoby nezaměstnané či ohrožené nezaměstnaností. Mezi vzdělávacími 
programy specificky zaměřenými na přípravu na určitá povolání, profese a pracovní pozice 
převládají kurzy v oblasti sociální a sociálně zdravotní péče. V segmentu vzdělávacích 
programů směřujících k osvojení klíčových kompetencí převládají kurzy zaměřené na 
jazykové dovednosti, ICT dovednosti a dovednosti potřebné k podnikání (účetnictví, základy 
daňové evidence).  

 

                                                           
5
 Obecně prospěšná společnost Vzdělávací centrum Turnov (VCT) byla založena Městem Turnov a turnovskými středními školami v roce 

2004.  Společnost se zaměřuje na vzdělávání dospělých; nabízí otevřené kurzy pro veřejnost i vzdělávací akce na klíč pro firemní klientelu. V 
úzké spolupráci s Úřadem práce Semily organizuje VCT rekvalifikační kurzy pro klienty ÚP. Další specifickou cílovou skupinou jsou senioři, 
kterým jsou určeny vzdělávací programy tzv. university třetího věku. Významná část kurzů, zejména jazykových, je určena studentům a 
žákům turnovských škol. Část aktivit je realizována na komerční bázi a část na bázi projektů financovaných z veřejných rozpočtů (např. ESF).  
Většina kurzů je organizována v prezenční formě, menší část ve formě e-learningu. Nabídka je strukturována do jarního a podzimního 
semestru. Výuka probíhá především v odpoledních a večerních hodinách. VCT disponuje vlastními školícími prostorami, část zakázek je 
realizována u firemních klientů a jsou také využívány kapacity středních škol. Specifické profesní kurzy jsou akreditovány MPSV či MŠMT. 
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Mezi nejvýznamnější klienty Vzdělávacího centra Turnov v oblasti profesního vzdělávání 
patří firmy, organizace a podniky: Attest, s.r.o., Dopravní vzdělávací institut, a.s., Embedded 
Technologies, s.r.o., Grupo Antolin Turnov, s.r.o. Kamax, s.r.o., Městský úřad Turnov, 
Resim, s.r.o., SFS intec, s.r.o., Sklostroj Turnov CZ, s.r.o., Status, a.s., Trima, s.r.o., Úřad 
práce v Semilech, Vrabec a Vrabec, s.r.o. V oblasti sociální jsou klienty VCT tyto organizace: 
Zdravotně sociální služby Turnov, Sociální služby Semily a Sociální služby Jablonec nad 
Nisou, domy s pečovatelskou službou v Jilemnici, Železném Brodu, v Bělé, v Mrklově, v 
Lomnici nad Popelkou, ve Vlastibořicích, v Příšovicích, Domov důchodců v Rokytnici nad 
Jizerou, dále ústavy sociální péče v Hodkovicích nad Mohelkou a v Horním Maxově, 
Občanské sdružení Spokojený domov Mnichovo Hradiště, Dětské centrum Sluníčko, Fokus 
Turnov, Dětské centrum Sluníčko,  Rváček - Lomnická společnost přátel zdravotně 
postižených,  

 

Specifické profesní kurzy jsou zaměřeny na získání nebo rozšíření kvalifikace pro následující 
pracovní pozice:  

− pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči; 

− osobní asistent pro handicapované dospělé a seniory; 

− osobní asistent pro děti a mladistvé; 

− pracovník sociální péče pro ÚSP; 

− pracovník sociální péče se zaměřením na výchovnou nepedagogickou činnost. 

Tyto kurzy jsou v nabídce doplněny kratšími vzdělávacími akcemi zaměřenými zejména 
na legislativu v sociální oblasti. 

 

Kurzy pro získání klíčových kompetencí: 

− cizí jazyk obecný: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština, 
ruština, čínština; 

− cizí jazyk profesní: angličtina pro automobilový průmysl, obecně pro technickou 
oblast, pro řízení lidských zdrojů, obchodní angličtina, telefonování v angličtině, 
psaní emailů v angličtině; 

− počítačové kurzy (kancelářské programy, správa a údržby PC a sítí, editace 
digitálního obrazu a zvuku, webdesign, multimédia, redakční systémy); 

− vedení účetnictví a daňové evidence. 

 

Část kurzů zaměřených na jazykové dovednosti je akreditována ministerstvem školství 
v rámci profesního vzdělávání učitelů, tedy v systému tzv. dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků. 

 

Významnou položkou v činnosti VCT jsou jednodenní semináře zaměřené zejména na 
oblast sociální péče a sociální práce, na měkké dovednosti manažerů a na legislativu. 
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V minulosti byly realizovány tyto semináře: Zajištění a hodnocení kvality (sociálních) 
služeb, Základy rehabilitace pro seniory a úvod do taneční terapie, Reminiscenční 
dovednosti, Manažerská supervize, Management – úvod, Manažerská supervize v praxi, 
Základy efektivní komunikace, Jednání s podřízenými, Strategie řízení, Rozvoj lidských 
zdrojů, Řešení konfliktů v týmu, Asertivita v každodenním životě, Duševní hygiena 
manažera, Úspěšná komunikace v řízení a při jednání s občany ve státní správě, jak 
nejlépe prezentovat sebe a firmu, Sebepoznání, jako cesta k pochopení druhých, 
Standardy kvality sociálních služeb v praxi, Způsoby zvládání obtížných situací a strachu, 
Komunikace s těžce nemocnými, Profesní etiketa, umění správné intervence v jednání 
s klienty, Jednání s klientem v duševní krizi, Poslední věci člověka, Člověk a nemoc - 
Diabetes mellitus, Člověk a nemoc - Cerebrovaskulární nemoc, Člověk a nemoc - 
Ischemická choroba srdeční, Člověk a nemoc - Nemoci pohybové soustavy, Člověk a 
nemoc - Člověk a duševní nemoc, Aplikace správního řádu v sociální oblasti, Zákon o 
sociálních službách a související právní předpisy, Zákon o sociálně právní ochraně dětí, 
Zákon o pomoci v hmotné nouzi. 

 

 

Další profesní vzdělávání poskytované turnovskými středními školami 

Na trhu s dalším vzděláváním se angažují všechny turnovské střední školy: Obchodní 
akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková 
organizace, Střední umělecko-průmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Střední 
zdravotnická škola Turnov a Gymnázium Turnov. Všechny tyto školy nabízí své kapacity 
v rámci nabídky VCT o.p.s., jehož jsou zakládajícími partnery. Zároveň tyto školy vytvářejí i 
svou individuální nabídku vycházející zejména z oborů vzdělávání, které poskytují 
v počátečním vzdělávání. 

 

Obchodní akademie, Hotelová škola a Integrovaná střední odborná škola Turnov6 

Škola v současnosti nabízí tyto profesní kurzy: Český jazyk pro administrativu, Správná 
hygienická a výrobní praxe, Jak společensky konzumovat nápoje a gastronomické speciality, 
Efektivní komunikace, Obchodní korespondence, Průvodcovská činnost v oblasti cestovního 
ruchu, Český jazyk pro cizince, Obsluha NC a CNC strojů, Základy obsluhy osobních 
počítačů, Počítačové kurzy pro pokročilé, Obchodní zástupce. Nabídka je rozšířena o 
doplňkové vzdělávací služby v návaznosti na zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání 
výsledků předchozího učení, neboť škola je autorizovanou osobou pro 9 dílčích kvalifikací 
v oborech Kuchař – číšník a Stravovací a ubytovací služby. Tato autorizace umožňuje škole 
nabízet zájemcům vykonání zkoušek k získání osvědčení o dílčí kvalifikaci ve zmíněných 
oblastech. Zároveň škola nabízí možnost absolvování kurzů k získání kompetencí 
potřebných k vykonání těchto zkoušek. Škola má velmi kvalitní zázemí pro vzdělávací 
aktivity a pro navazující servis – disponuje aulou, velkou a malou posluchárnou, prostorami 
pro výcvik, nabízí ubytovací i stravovací služby.  

 

                                                           
6
 Jde o subjekt, který vznikl 1. 1. 2009 splynutím dvou škol – Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov a Integrovanou střední školou 

Turnov. 
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Přestože je nabídka školy v oblasti dalšího vzdělávání poměrně široká, nedaří se škole kvůli 
malému počtu zájemců realizovat kurzy v takovém množství, aby byla tato aktivita rentabilní. 
Z dotazníkového šetření uskutečněného pro účely zpracování tohoto dokumentu v dubnu 
2009 vyplývá, že škola v roce 2008 realizovala kurz Daňová evidence pro 3 účastníky, kurz 
Průvodcovská činnost v cestovním ruchu pro 8 účastníků, kurz Správná hygienická výrobní 
praxe pro 62 klientů, kurz Obchodní korespondence pro 1 účastníka a kurz Základy ICT pro 
4 účastníky, Kovoobrábění – frézování pro 9 účastníků. (Sloučené údaje za obě školy, které 
od 1. 1. 2009 splynuly do jednoho subjektu.) Management školy uvádí následující překážky 
pro realizaci kurzů dalšího vzdělávání: 

− malý zájem zaměstnavatelů o vzdělávání svých zaměstnanců; 

− nízká nezaměstnanost (uvedeno ve výroční zprávě za šk. r. 2006/2007); 

− neochota uchazečů ze vzdálenějších míst dojíždět do Turnova; 

− problematická platba rekvalifikací. 

 

Střední umělecko-průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov 

Škola v současnosti nabízí tyto profesní kurzy: Kurz kresby, Kurz základních zlatnických 
technik, Dějiny výtvarné kultury, Historie uměleckých řemesel, Konzervování/restaurování 
objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných děl, Restaurování kovů. Škola má kvalitní 
zázemí pro vzdělávací aktivity a pro navazující servis prostorami pro výcvik, nabízí ubytovací 
i stravovací služby. Přestože je nabídka školy v oblasti dalšího vzdělávání poměrně široká, 
nedaří se škole kvůli malému počtu zájemců realizovat kurzy v takovém množství, aby byla 
tato aktivita rentabilní. Z dotazníkového šetření uskutečněného pro účely zpracování tohoto 
dokumentu v dubnu 2009 vyplývá, že škola v roce 2008 nerealizovala žádný kurz dalšího 
vzdělávání. Jako překážku pro realizaci dalšího vzdělávání uvádí management školy malý 
zájem o specifickou nabídku vzdělávání. 

 

 

Střední zdravotnická škola, Turnov 

Škola v současnosti nabízí tyto profesní kurzy: Pracovník sociální péče a kurzy spadající do 
oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na zdravotnickou 
oblast. Škola má kvalitní zázemí pro vzdělávací aktivity a pro navazující servis prostorami 
pro výcvik, nabízí ubytovací i stravovací služby. Škole se v současnosti nedaří kvůli malému 
počtu zájemců realizovat kurzy v takovém množství, aby byla tato aktivita rentabilní. Jako 
překážku pro realizaci dalšího vzdělávání uvádí management školy časové a finanční 
bariéry. 

 

Gymnázium, Turnov 

Gymnázium Turnov je Místním centrem celoživotního vzdělávání v rámci Centra vzdělanosti 
Libereckého kraje a je členem Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s., jehož zázemí sídlí právě 
v budově gymnázia. Škola uplatňuje identickou nabídku kurzů sama za sebe i v rámci VCT. 
V současnosti nabízí škola např. tyto profesní kurzy v rámci systému dalšího vzdělávání 
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pedagogických pracovníků: E-learning, Tabulkový kalkulátor, Typograficky správně, 
MOODLE. Podle informací z výroční zprávy za školní rok 2007/2008 se zúčastnilo 
uvedených kurzů celkem  

 

Další profesní vzdělávání poskytované společností FAN s.r.o. 

Jazyková škola FAN s.r.o. nabízí výuku angličtiny, němčiny a francouzštiny v kurzech „na 
míru“, v kurzech obecného jazyka, v portfoliu společnosti je také obchodní angličtina a 
němčina i možnost speciálního zaměření podle oboru. Firemní klientele i individuálním 
zájemcům nabízí FAN tyto formy výuky: firemní kurzy, přátelské skupiny, individuální kurzy a 
kurzy one-to-one. Mezi klienty společnosti v oblasti profesního vzdělávání patří tyto firmy, 
organizace a podniky: Agentura Promotion v.o.s., Bosna v.o.s., Crytur spol. s r.o., Česká 
pojišťovna, a.s., Česká spořitelna, a.s., Dioptra, a.s. Turnov, Dn’D, s.r.o., Granát, družstvo 
umělecké výroby, INAGRO spol. s r.o., Kamax s.r.o., Knomi, s.r.o., KV FINAL v.o.s., Lékárna 
na poliklinice – PLATAN s.r.o., Lékárna Pod radnicí s.r.o., MORAVOSEED s.r.o., Polpur 
spol. s r.o., Potraviny Domino, Pregis, a.s., Správa CHKO Český ráj, Střední umělecko-
průmyslová škola sklářská Železný Brod, TITANIA LUX s.r.o., Trima spol. s r.o., Yamanouchi 
Pharma s.r.o. 

 

Další profesní vzdělávání poskytované společností Acha obec účtuje s.r.o. 

Obec účtuje je společnost poskytující kurzy a poradenství pracovníkům obcí, měst, DSO a 
příspěvkovým organizacím při řešení problematiky finančního hospodaření organizací. 
Společnost poskytuje na svých internetových stránkách ke stažení vzory dokumentů a 
návody, a to pro registrované zájemce. Společnost je příkladem vzdělávací firmy, která sídlí 
v Turnově, ale jejíž nabídka je určena všem zájemcům z celé republiky, takže její význam je 
značný, ale dopad na Turnov je omezený. 

  

Zájmové vzdělávání dospělých v Turnově 

Zájmové vzdělávání dospělých neslouží primárně k posílení účastníků na trhu práce, 
k získání kvalifikace. Základní funkcí zájmového vzdělávání je vytvářet předpoklady pro 
kultivaci osobnosti na základě osobních zájmů. Kompetence, které člověk získává 
prostřednictvím zájmového vzdělávání, jsou samozřejmě využitelné nejen v osobním životě, 
ale i v práci. Příkladem může být jazykové vzdělávání, které část zájemců vyhledává 
z osobního zájmu a část zájemců je motivována pro rozvoj pracovních dovedností. Obě 
skupiny se mohou setkávat jako klienti jednoho a téhož kurzu.  

 

Dospělým občanům Turnova je v současné době k dispozici poměrně velká nabídka 
zájmového vzdělávání, je však velmi obtížné posoudit, do jaké míry dochází k souladu 
nabídky a poptávky, neboť pro tento segment neprobíhá žádné zjišťování vzdělávacích 
potřeb. Zájmové vzdělávání je velmi často určeno pro širší věkové kategorie a je dokonce 
často organizováno tak, aby se v jeho rámci setkávaly různé generace. 

 

Komentář [o3]: Kolik ? 
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V přehledu uvádíme nejvýznamnější instituce v Turnově, v jejichž nabídce je zájmové 
vzdělávání pro dospělé: 

− Muzeum Českého ráje v Turnově pořádá přednášky, sympozia pro veřejnost i 
odborníky. Pracovníci muzea publikují v tisku i v samostatných publikacích. Pro 
zájmové vzdělávání je důležité, že muzeum spravuje knižní fond, který je přístupný i 
veřejnosti; 

− Vzdělávací centrum Turnov o.p.s. má ve svém portfoliu několik kurzů zájmového 
vzdělávání, např. jazykové kurzy, počítačové kurzy, kurz psychologie, kurzy Základy 
finanční gramotnosti a Škola zdraví, atd.; 

− Jazyková škola FAN s.r.o.; 

− Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace pořádá či 
spolupořádá celou řadu vzdělávacích akcí dospělé a také specificky pro rodiče 
s dětmi, seniory, zrakově postižené; 

− Spolek rodáků a přátel Turnova pořádá ročně několik přednášek a besed 
s regionální i nadregionální tématikou; 

− turnovské mateřské a základní školy, které příležitostně pořádají vzdělávací akce 
pro rodiče a jejich děti. 

  

 

Další vzdělávání v Turnově – perspektivy, příležitosti a ohrožení 

 

Silné stránky 

Další vzdělávání je strategicky podporováno obcí, krajem i státem. Jsou k dispozici 
prostředky z operačních programů na podporu dalšího vzdělávání, zejména profesního. 

Turnov má v současné době k dispozici dostatečné množství kapacit pro další vzdělávání, 
zejména z hlediska prostor pro vzdělávání. 

V Turnově působí množství kvalitních lektorů dalšího vzdělávání a turnovské vzdělávací 
instituce mají kontakty na kvalitní lektory z dalších regionů. 

Střední školy kooperují v rámci Vzdělávacího centra Turnov o.p.s., jsou zpracovány kvalitní 
vzdělávací programy. 

Nabídka jazykového vzdělávání je kvalitní a dostatečná. 

OA, HŠ a SOŠ Turnov disponuje autorizací HŠ a OA pro 9 dílčích kvalifikací podle zákona 
179/2006 Sb. (kvalifikace v oblasti gastronomie a služeb) a členství této školy v CVLK. 

 

Slabé stránky 

Nízké zapojení dospělých v regionu do dalšího vzdělávání, a to vzhledem k evropskému 
trendu a nepříznivé vzdělanostní struktuře v regionu; 
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Turnovské střední školy se zatím nedokázaly v dostatečné míře prosadit na trhu s dalším 
vzděláváním, nedaří se jim naplňovat nabízené kurzy. Marketing škol v oblasti dalšího 
vzdělávání je podceňován a realizován neprofesionálně. 

Nabídka škol v oblasti dalšího vzdělávání není reflektována za hranicemi regionu. 

Poskytovatelé dalšího vzdělávání nevytvářejí v dostatečné míře společné projekty a 
společné analýzy poptávky. 

 

Příležitosti 

Využívání volných kapacity škol (SŠ, ZŠ, MŠ) pro další vzdělávání je základní a zcela 
perspektivní alternativou pro zachování škol. Ze škol je třeba vytvořit tzv. místní centra 
celoživotního vzdělávání. Ideálem je škola, která je plně využita pro účely vzdělávání „od 
rána do večera“. 

Z uměleckoprůmyslové školy je možné vytvořit centrum specializovaného celoživotního 
vzdělávání v celostátním i mezinárodním rozměru. 

Je třeba různými nástroji provázat sféru vzdělávání s trhem práce, zejména podnikatelským 
sektorem – realizovat projekt podnikatelského inkubátoru. Dále je třeba proaktivně vytvářet 
příležitosti pro další vzdělávání, povzbuzovat poptávku a pravidelně analyzovat vzdělávací 
potřeby veřejnosti a firem. 

Velkou příležitostí je zabudovat procesy uznávání podle zákona 179. Sb. do systému dalšího 
profesního vzdělávání. 

Ojedinělou příležitostí bude projekt MŠMT „Podpora individuálního vzdělávání občanů“ 
(PIVO), který začne v r. 2010. V jeho rámci obdrží občané poukázky na vzdělávání, čímž se 
velmi výrazně podpoří strana poptávky. Podpora bude směřována na vzdělávání v oblasti 
cizích jazyků, ICT a podnikatelských dovedností. Připraveny by měly být zejména střední a 
základní školy. 

 

Ohrožení 

Pokud nenastane oživení na trhu s dalším vzděláváním, bude se postupně snižovat 
konkurenceschopnost regionu.  

Pokud se turnovským středním školám nepodaří etablovat na trhu s dalším vzděláváním, 
bude narůstat jejich volná kapacita tak, jak se budou snižovat výkony – bude se zvyšovat 
nerentabilita provozních nákladů.  
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SWOT analýza vzdělávání v Turnově  

 

Silné stránky 

 

Sociálně demografické a občanské charakteristiky 

− vysoký index sociálně demografické stability Turnova; 

− zájem obyvatel o věci veřejné, tedy i školství a vzdělávání obecně, tradice Turnova 
jako historického města; 

− momentální nárůst počtu dětí na MŠ a předpoklad dobré naplněnosti MŠ přibližně do 
šk. roku 2014/2015; 

− krátkodobá stabilizace počtu žáků na ZŠ a případně mírný nárůst do šk. roku 
2022/2023; 

− schopnost zajišťovat počáteční vzdělávání pro spádovou oblast PO3; 

− relativně dobrá naplněnost středních škol i přes reálný úbytek mladých lidí v daném 
věku;  

− zájem neturnovských rodičů o umístění dětí v turnovských školách; 

− poptávka po bydlení v Turnově převyšuje nabídku – lidé chtějí do Turnova; 
individuální bytová výstavba v okrajových částech města; 

− stabilita podnikatelské sféry, stabilita malého a středního podnikání, z toho vyplývající 
stabilita pracovních příležitostí. 

 

Systém vzdělávání jako celek 

− v oblasti povinné školní docházky jsou nabídka i kapacity komplexní a dostatečné; 

− turnovský systém vzdělávání dětí a mladých lidí je funkční; 

− turnovské školy jsou schopny do značné míry uspokojovat zájem rodičů a dětí 
z nespádových oblastí, zejména z obcí, kde nemají školu nebo mají jen 1. stupeň; 

− existence regionální burzy škol. 

 

Kvalita předškolního vzdělávání a služby pro žáky a rodiče 

− všechny MŠ mají funkční školní vzdělávací program; 

− převažuje spokojenost rodičů s úrovní vzdělávání v MŠ (viz dotazníkové šetření); 

− převažuje pozitivní hodnocení externích hodnotitelů – České školní inspekce; 

− vysoká kvalifikovanost pedagogických sborů; 
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− v nabídce města je speciální MŠ pro děti s vážnými zdravotními problémy; 

− v nabídce města je i všeobecně ceněná pedagogická alternativa – waldorfská MŠ; 

− ve většině MŠ je nabízena systematická pomoc dětem s hendikepy a s potížemi 
v učení; 

− kvalitní úroveň integrace dětí se SVP; 

− spokojenost rodičů s přípravou dětí na vstup do základní školy. 

 

kvalita vzdělávání v základních školách a služby pro žáky a studenty 

− všechny ZŠ mají funkční školní vzdělávací program; 

− vysoká kvalifikovanost pedagogických sborů; 

− profilace základních škol: sport, EVVO, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami); 

− spolupráce škol se zahraničím (Polsko, Německo, Švédsko); 

− víceméně rovnoměrné rozložení zájmu mezi všechny ZŠ (2009); 

− transparentní a spravedlivá pravidla pro přijímání nových žáků do ZŠ; 

− důraz na autoevaluaci škol, podpořenou kvalitními evaluačními nástroji (Cermat, 
Scio); 

− dostupná nabídka pedagogicko-psychologického poradenství; 

− zavádění bilanční diagnostiky jako služby žákům a rodičům při volbě profesní a 
vzdělávací dráhy. 

 

Kvalita vzdělávání na středních školách a služby pro žáky a studenty 

− celkový rozsah a kvalita středoškolského vzdělávání je v porovnání s podobnými 
obcemi nadstandardní; 

− vyváženost technických a netechnických oborů na SŠ; 

− existence specifických oborů, zejm. v případě uměleckoprůmyslové a zdravotnické 
školy; 

− vysoká kvalifikovanost pedagogických sborů; 

− transparentní a spravedlivá pravidla pro přijímání nových žáků do SŠ;  

− zachování oborové skladby na středních školách při pokračujícím demografickém 
úbytku a nerovnoměrném zájmu žáků (aktuální stav ve šk. r. 2008/2009). 

 

Vysokoškolské vzdělání 

− obecně vysoký zájem studentů turnovských SŠ o vysokoškolské studium; 

− zájem studentů SŠ v Turnově o zřízení regionální VŠ nebo pobočky VŠ přímo ve 
městě; 
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− existence Bc. studijního oboru na SUPŠ.  

 

Kvalita dalšího vzdělávání / celoživotního učení 

− kooperace škol v rámci Vzdělávacího centra Turnov o.p.s., kvalitně zpracované 
vzdělávací programy VCT, 

− autorizace OA, HŠ a SOŠ Turnov v oblasti dílčích kvalifikací podle zákona 179/2006 
Sb. (kvalifikace v oblasti gastronomie a služeb) a členství této školy v CVLK. 

 

Kvalita volnočasového / zájmového vzdělávání 

− město disponuje kvalitní základní uměleckou školou, která je v centru města; 

− město disponuje Střediskem pro volný čas dětí a mládeže – „Žlutou ponorkou“ 
s širokou nabídkou aktivit; 

− školy nabízejí široké spektrum volnočasových aktivit pro své žáky; 

− volnočasové vzdělávací aktivity některých škol jsou zaměřeny i na veřejnost, zejména 
rodiče – posílení komunity; 

− volnočasové aktivity se vzdělávacím zaměřením nabízí i několik turnovských 
občanských sdružení a spolků. 

 

Řízení a podpora vzdělávání 

− vedení města si uvědomuje klíčovou roli vzdělávání a vzdělávací (a obecně kulturní) 
instituce podporuje v rámci možností rozpočtu města; 

− vedení města je odhodlané řešit témata vzdělávání na základě odbornosti a veřejné 
diskuse; preferuje udržitelnost vzdělávacího systému (což projevuje se i zadáním 
zpracování této koncepce); 

− vysoká kvalita místní samosprávy a státní správy (viz. celorepublikový projekt Město 
pro byznys, 2008); 

− úspěšnost při získávání projektů v investiční oblasti; 

− ředitelé škol se angažují ve věcech veřejných, jsou členy zastupitelstva, pracovních 
skupin, komisí. 

 

Pracovníci (lidské zdroje) 

− vysoká kvalifikovanost a aprobovanost pedagogických pracovníků škol; 

− vysoká profesionalita ředitelek a ředitelů škol; 

− relativně vysoká účast pedagogických pracovníků v DVPP. 

 

Vztahy s veřejností 
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− většina škol a vzdělávacích institucí systematicky informuje o své nabídce a 
událostech; 

− spolupráce škol s rodiči je živá a pestrá; 

− samozřejmostí jsou většinou dobře vedené a aktualizované webové stránky; 

− výročí škol jsou významnými událostmi v životě města a jeho obyvatel; 

− dobrá návaznost odborných škol na místní podnikatele a podniky. 

 

Vybavenost a technický stav 

− rodiče jsou s vybaveností MŠ a ZŠ spokojeni (viz Anketa); 

− vybavenost škol umožňuje vzdělávání na dobré úrovni; 

− v posledních letech se uskutečnily významné investiční akce (např. ISŠ, ZŠ 28. října, 
internát ISŠ); 

− modernizace odborného výcviku - nákup strojů pro výuku (např. CNC do ISŠ) 

 

Logistika 

− Turnov má obecně dobrou dostupnost pro neturnovské, je to dopravní uzel; 

− pro starší děti a studenty je pohyb po městě pohodlný, vše je relativně blízko, 
městská doprava funguje, na většinu míst jde dojít pěšky za pár minut; 

− blízko některých škol jsou autobusové zastávky; 

− zpracován projekt na přeložení autobusového nádraží k vlakovému (dotace z EU); 

− u MŠ vyhovující rozmístění po městě; 

− dostatečná kapacita domovů mládeže. 

 

Bezpečnost 

− kompetence dětí v oblasti bezpečnosti jsou podporovány výcvikem na dopravním 
hřišti; 

− Turnov je bezpečné město s relativně nízkou kriminalitou na dětech a mladých 
lidech (s výjimkou zvyšujících se rizik plynoucích z agresivní jízdy motoristů 
městem). 

 

Komunitní aktivity 

− v Turnově je pestrý komunitní/veřejný život, na čemž mají významnou zásluhu i 
turnovské školy, 
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− rodiče se v otázkách vzdělávání angažují, spolupracují, poskytují a vyžadují 
informace – viz dobrá návratnost ankety, petice a tlak na radnici (např. reakce na 
problematickou dopravní situaci u MŠ v Bezručově ulici). 

 

 

Slabé stránky 

 

Sociálně demografické charakteristiky 

− populace v Turnově stárne, bude se rodit stále méně dětí, jde o globální trend a 
z toho vyplývající zvyšující se náklady na povinné vzdělávání v přepočtu na jednoho 
žáka; 

− předpoklad setrvalého snižování počtu žáků v MŠ od šk. roku 2014/2015; 

− předpoklad setrvalého snižování počtu žáků v ZŠ od šk. roku 2022/2023; 

− nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatel nad 15 let v regionu. 

 

Ekonomika 

− velké disproporce v provozních nákladech mezi jednotlivými školami (zejm. ZŠ 
Žižkova); 

− velké disproporce v nákladech na opravy a údržbu mezi jednotlivými školami; 

− nadbytečné náklady u školy vyučujících ve více budovách (ZŠ Skálova); 

− nutnost vydávat značné prostředky na pronájmy: sportoviště, MŠ Bezručova, 
investice do budov, které nejsou v majetku obce; 

− nižší naplněnost tříd má vliv na nenárokové složky platu zaměstnanců škol. 

 

Systém vzdělávání v Turnově jako celek 

− chybí funkční regionální systém celoživotního vzdělávání, který by prostřednictvím 
škol a dalších vzdělávacích zařízení poskytoval komplexní nabídku v návaznosti na 
potřeby zaměstnavatelů; 

− u MŠ nelze uspokojit všechny neturnovské zájemce; 

− kvalita předškolního vzdělávání a služby pro žáky a rodiče; 

− kvalitu výchovy znesnadňuje relativně  vysoká naplněnost tříd, vysoký počet dětí na 1 
učitelku, málo kapacit pro individualizaci výchovy; 

− nedostatečná akceptace placené nabídky jazykového vzdělávání ze strany rodičů; 

− dílčí výhrady žáků a rodičů ke kvalitě vzdělávání. 
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Kvalita vzdělávání v základních školách a služby pro žáky a studenty 

− dílčí výhrady žáků a rodičů ke kvalitě počátečního vzdělávání; 

− chybí profilace některé ze ZŠ na technickou oblast, která je v regionu vnímána jako 
velmi důležitá. 

 

Kvalita vzdělávání na středních školách a služby pro žáky a studenty 

− průměrná úspěšnost absolventů v přijetí na VŠ; 

− chybí vzdělávací obor SŠ s maturitou technického zaměření. 

  

Kvalita dalšího vzdělávání / celoživotního učení 

− nízké zapojení dospělých v regionu do dalšího vzdělávání, a to vzhledem 
k evropskému trendu a nepříznivé vzdělanostní struktuře v regionu; 

− nedostatečný marketing škol v oblasti dalšího vzdělávání; 

− nabídka dalšího vzdělávání ze strany škol je veřejností akceptovaná pouze 
v nedostatečné míře; 

− nabídka dalšího vzdělávání škol není reflektována za hranicemi regionu; 

− poskytovatelé dalšího vzdělávání nevytvářejí v dostatečné míře společné projekty 
a společné analýzy poptávky. 

 

Kvalita volnočasového/zájmového vzdělávání 

− kvalitu nabídky Žluté ponorky limituje problematická úroveň vybavenosti a technický 
stav budovy; 

− koncentrace volnočasových aktivit v centru města a jejich absence v oblasti Turnova 
2; 

− absence nízkoprahového klubu v Turnově 2; 

− malý rozsah nabídky pro neorganizovanou mládež. 

 

Řízení a podpora vzdělávání 

− nízká úspěšnost v získávání projektů pro rozvoj lidských zdrojů; 

− koordinace záměrů a opatření na straně města a kraje v roli zřizovatelů škol není 
dostatečně koncepčně stabilní. 
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Pracovníci (lidské zdroje) 

− pedagogické sbory mají nepříznivou věkovou strukturu, poměr žen a mužů je 
nevyrovnaný – v obojím případě nejde o specifikum Turnova, ale o globální trend; 

− nízká ochota učitelů ke změnám, jde o globální charakteristiku – není specifikem 
Turnova; 

− určitý stupeň averze mezi pedagogickými sbory sloučených středních škol; 

− nedostatečná jazyková vybavenost učitelů. 

 

Vybavenost a technický stav 

− nedostatečná vybavenost škol pro potřeby dalšího vzdělávání; 

− špatný technický stav budovy MŠ Waldorfská a DDM; 

− vybavenost některých škol ke sportování je neuspokojivá; školy jsou často závislé 
v této oblasti na jiných subjektech. 

 

Logistika 

− značná část objemu dopravy v ranní a odpolední špičce v Turnově jde na vrub 
dovozu dětí do MŠ a ZŠ a z MŠ a ZŠ;  

− vážným a akutním problémem je fakt, že v Turnově 2 není úplná základní škola. 
Tento stav je velmi kriticky vnímán částí veřejností a způsobuje závažné problémy 
dětem, rodičům i veřejnosti; je jednou z příčin kritické dopravní situace ve městě. 
Rozmístění ZŠ v Turnově je iracionální a neekonomické z hlediska zdrojů města i 
rodičů. 

 

Bezpečnost 

− vážným bezpečnostním nedostatkem je každodenní přesun dětí z Turnova II. do 
základních škol v centru; 

− kritické dopravní situace ve dnech školního vyučování v centru města částečně 
způsobené automobily rodičů dovážejících své děti do MŠ a ZŠ a z MŠ a ZŠ; 

− nebezpečnost jízdy řidičů Turnovem se zvyšuje. 

 

Komunitní aktivity 

− nedostatečná nabídka a zapojení věkové skupiny 14 – 18 do komunitních aktivit. 
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Příležitosti 

 

Sociálně demografické charakteristiky 

− příležitost pro racionalizaci kapacit na základě obecného konsenzu vzhledem 
k postupnému úbytku žáků (tj. v současné době není z demografického hlediska 
krize, na konsensuální řešení je poměrně čas, reorganizace by však měla proběhnout 
nejpozději do 4-5 let.);  

− příležitost pro rozvoj vzdělávání dospělých (poměr dospělých obyvatel se bude 
zvyšovat, markantní bude podíl seniorů); 

− pokud Turnov nabídne prostupný systém celoživotního vzdělávání, dokáže udržet 
občany v regionu, což bude mít příznivý vliv na úroveň sociálně demografické 
stability; 

− lidé se chtějí stěhovat do Turnova – je zde příležitost ke stabilizaci v sociálně 
demografické oblasti v případě stavby dalších bytů a domů. 

 

Systém vzdělávání jako celek 

− příležitost k budoucímu stabilnímu naplňování kapacit turnovských škol žáky 
z okolních obcí na základě dalšího jednání s obcemi; 

− významné příležitosti v rozšíření možností a kvality dalšího vzdělávání v oblasti 
odborné, volnočasové i občanské; 

− možnosti v oblasti propojení vzdělávání a podniků, vstřícnost všech stran 
k celoživotnímu vzdělávání včetně sociálních partnerů, záměr podnikatelského 
inkubátoru; 

− příležitost rozšířit nabídku formálního vzdělávání až na vysokoškolskou úroveň;  

− posílení integrace zdravotně postižených žáků a studentů do běžných škol;  

− rozšíření vzdělávání a osvěty v oblasti informačních a komunikačních technologií; 

− zavádění metod, forem a činností k rozvoji klíčových kompetencí, pro udržitelný 
rozvoj a zdravý způsob života; 

− vytváření modelů vlastního hodnocení škol, zavádění certifikovaných systémů řízení 
kvality a hodnocení škol v Turnově; 

− evaluace žáků v uzlových bodech vzdělávací dráhy s důrazem na monitorování 
kvality vzdělávání; 

− rozšiřování výuky cizích jazyků s důrazem na anglický jazyk; 

− preventivní opatření pro žáky ohrožené předčasným opuštěním vzdělávacího 
systému; 
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− využívání metodiky a metodické pomoci pedagogicko-psychologické poradny při 
snižování školního stresu; 

− možnosti využití evropských fondů na podporu rozvoje počátečního vzdělávání; 

− možnosti využití evropských fondů na DVPP; 

− možnosti využití evropských fondů na investice a materiální vybavení; 

− možnosti využití evropských fondů při rozvoji mezinárodní spolupráce škol; 

− zatraktivnění regionální burzy škol. 

 

Kvalita předškolního vzdělávání a služby pro žáky a rodiče 

− nižší naplněnost tříd – příležitost k větší individualizaci vzdělávání; 

− posílení integrace zdravotně postižených žáků a studentů do běžných škol; 

− podpořit vznik a fungování mateřského centra, jako rozšíření nabídky pro rodiny 
s malými dětmi. 

 

Kvalita vzdělávání v základních školách a služby pro žáky a studenty 

− menší třídy – příležitost k větší individualizaci vzdělávání; 

− lepší podmínky pro efektivnější vzdělávání ve středoškolském komplexu; 

− otevírá se prostor pro jednání s okolními obcemi, které nemají školu, nebo mají jen 1. 
stupeň; 

− posílení integrace zdravotně postižených žáků a studentů do běžných škol;  

− záměr na výstavbu centra pro hendikepované děti a dospělé v Daliměřicích na 
pozemku, kde je dnes MŠ waldorfská; 

− zřídit na některé ze ZŠ specializaci na techniku a obohatit tak současný rozsah 
profilací škol. 

 

Kvalita vzdělávání na středních školách a služby pro žáky a studenty 

− při snižující se naplněnosti tříd může dojít k žádoucí individualizaci vzdělávání 
a vytváří se prostor pro alternativní pedagogické metody a formy;  

− zkvalitnění výuky pod vlivem rozšířené výuky v oblasti dalšího vzdělávání; 

− posílení integrace zdravotně postižených žáků a studentů do běžných škol;  

− pokud bude uskutečněna výměna budov v Žižkově ulici, vznikne středoškolský 
kampus, který za určitých okolností bude navázán na podnikatelský inkubátor 
a vysokou školu v místě. 
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Vysokoškolské vzdělávání 

− příležitost etablovat vysokoškolské studium v Turnově;  

− provázání všech stupňů vzdělávání; 

− studium pro doktorandy ČVÚT. 

 

Kvalita dalšího vzdělávání / celoživotního učení 

− příležitosti využívat volné kapacity škol pro další vzdělávání – vytvoření tzv. místních 
center celoživotního vzdělávání (Ideálem je škola, která je využita až do večera, ne 
pouze tělocvičny – týká se nejen SŠ, ale i ZŠ.); 

− příležitosti pro specializované další profesní vzdělávání na uměleckoprůmyslové 
škole v celostátním i mezinárodním rozměru; 

− příležitosti pro využití předpokládané zvýšené poptávky po dalším vzdělávání; 

− příležitosti pro úzkou spolupráci institucí na trhu práce s ohledem na potřebu efektivní 
realizace aktivní politiky zaměstnanosti CVLK – a místní centrum vzdělávání; 

− provázání sféry vzdělávání s trhem práce, zejména podnikatelským sektorem – viz 
projekt podnikatelský inkubátor; 

− zvýšení hodnoty indexu podnikatelského potenciálu; 

− využití procesů uznávání podle zákona č. 179/2006 Sb.; 

− připravit se na stav, kdy budou mít občané poukázky na vzdělávání, pokud bude 
realizován projekt MŠMT „Podpora individuálního vzdělávání občanů“. 

 

Kvalita volnočasového / zájmového vzdělávání 

− další rozvoj volnočasového a zájmového vzdělávání v oblasti aktivit pro celou rodinu; 

− intenzivnější zapojení Žluté ponorky do volnočasových aktivit pro neorganizovanou 
mládež; decentralizace aktivit Žluté ponorky – např. do oblasti Turnova 2; 

− rozvoj open-air akcí specifických i širokozáběrových se vzdělávacím podtextem. 

 

Řízení a podpora vzdělávání 

− zapojení podnikatelů do budování systému celoživotního vzdělávání v regionu; 

− zvýšení hodnoty indexu podnikatelského potenciálu zvýšením podílu místní správy na 
zlepšení podnikatelského prostředí; 

− udržení vysokého standardu státní správy v Turnově (viz. celorepublikový projekt 
Město pro byznys, 2008); 

− lze synergicky využít potenciálu dalších městských organizací při získávání dotací do 
oblasti vzdělávání (např. potenciál Muzea Českého ráje). 
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Pracovníci (lidské zdroje) 

− další vzdělávaní pedagogických pracovníků v oblastech kurikulární reformy (zejména 
v oblasti klíčových kompetencí, školního klimatu, hodnocení vzdělávacího procesu); 

− rozvoj kompetencí řídících a vedoucích pracovníků v oblasti řízení organizace a 
pedagogického procesu, personálního rozvoje; 

− rozvoj zaměstnanců škol v oblasti marketingu, zejména v souvislosti vzrůstající 
potřebou zapojit školy do dalšího vzdělávání; 

− potenciál pracovníků škol a školských zařízení lze využívat i k volně souvisejícím 
aktivitám – ukázaly to profesionálně zvládnuté přípravy oslav na ZŠ Skálova, včetně 
připraveného sborníku; 

− příležitosti pro rozšíření kvalifikace učitelů škol v oblasti dalšího vzdělávání, 
vzdělávání dospělých; 

− při fyzickém přiblížení OA, HŠ a SOŠ Turnov by došlo k synergickému efektu – lepší 
využívání potenciálu pracovníků – 1 pedagogický sbor je flexibilnější. 

 

Vybavenost a technický stav 

− možnosti investičních projektů na údržbu a opravu dalších škol; 

− další investiční projekty na opravy a obnovu sportovišť ve školách. 

 

Logistika 

− racionalizace rozložení ZŠ na území Turnova – zřízení úplné ZŠ v Turnově 2; 

− snížení nákladů na řízení pracovišť od sebe vzdálených (OA, HŠ a SOŠ Turnov, ZŠ 
Skálova); 

− analyzovat možnost školního autobusu pro neturnovské žáky v návaznosti na jednání 
s okolními obcemi jako prevenci rizik, proaktivní opatření na zvýšení atraktivity 
turnovských škol pro neturnovské děti a jako opatření na snížení provozu ve městě. 

 

Bezpečnost 

− snížení bezpečnostních rizik vyplývajících z přesunů dětí po městě; 

− snížení dopravní zátěže centra, jako důsledku dovážení dětí do škol; 

− je možné využít znalostí a zkušeností  učitelů dopravní výchovy . 

 

Komunitní aktivity 

− další rozvoj vzdělávacích a společenských aktivit pro různé cílové skupiny, včetně 
specifických akcí navázaných na tradice a silné stránky města; 
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− rozvoj spolupráce s neziskovými organizacemi volnočasového, občanského i 
profesního vzdělávání. 

 

 

Rizika (ohrožení) 

 

Sociálně demografické charakteristiky 

− nepříznivý demografický vývoj 

 

Ekonomika 

− možný nedostatek finančních prostředků ve školství zejména ve vztahu k investicím 
do nezbytných rekonstrukcí a nákupu nákladné techniky; 

− „ztráta“ investic města do pronajatých kapacit v případě výpovědi těchto kapacit; 

− výpadky daňových příjmů na úrovni města i kraje; 

− náklady spojené s jakoukoliv změnou (se stěhováním, úpravami budov, narovnáním 
za budovy apod.). 

 

Systém vzdělávání jako celek 

− hrozí riziko nenaplněnosti škol v důsledku nepříznivého demografického vývoje; 

− pokud nebudou využívány kapacity škol intenzivněji, hrozí významné finanční ztráty a 
značné disproporce v provozních nákladech na žáka; 

− hrozí deziluze, chronická nespokojenost veřejnosti, pokud Turnov nevyřeší kritické 
body koncepčně, konsensuálně, s dlouhodobou platností; 

− nedořešené záměry způsobují nejistotu na straně rodičů i pracovníků škol; 

− je zde riziko frustrace rodičů pracujících v Turnově, ale bydlících mimo město, kterým 
se nepodařilo umístit své děti v MŠ, to jim může v nějakých případech komplikovat 
docházku do práce; 

− obecná rizika vyplývající z faktu, že MŠ a ZŠ zřizuje obec a SŠ kraj (tj. školství 
v Turnově má fungovat jako celek, ale školy mají dvojí zřizovatele); 

− nestabilita plynoucí z protichůdných rozhodnutí zřizovatelů pod různým politickým 
vedením; 

− neúspěch podaných projektů: např. „inkubátor, pobočka VŠ, speciálně-pedagogické 
centrum v Daliměřicích.“ 
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Kvalita předškolního vzdělávání 

− kvalita pedagogické práce v MŠ by mohla být ohrožena zvýšením počtu dětí ve 
třídách, pokud by došlo k výpadku některé MŠ (např. v důsledku nevyhovujícího 
stavu budovy) 

 

Kvalita vzdělávání v základních školách a služby pro žáky a studenty 

− kvalita pedagogické práce v ZŠ by mohla být ohrožena, pokud by nedocházelo 
k pravidelnému obnovování a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků; 

− neakceptace nabídky ZŠ v oblasti bilanční diagnostiky ze strany rodičů a žáků. 

 

Kvalita vzdělávání na středních školách a služby pro žáky a studenty 

− rizika plynoucí ze značné vzdálenosti budov OA, HŠ a SOŠ Turnov; 

− rizika pro zachování stávající nabídky SŠ oborů, zejména specifických (např. optik).  

 

Vysokoškolské vzdělávání 

− v celorepublikovém měřítku se předpokládá nárůst kapacity vysokých škol v rozsahu, 
který převýší počet absolventů SŠ. 

 

Kvalita dalšího vzdělávání / celoživotního učení 

− rizika plynoucí s nízké nebo nedostatečné kvalifikovanosti obyvatel regionu vzhledem 
k potřebám zaměstnavatelů. 

 

Kvalita volnočasového / zájmového vzdělávání 

− rizikovým faktorem je nedostatek nestrukturovaných aktivit pro dospívající mládež a 
mladé dospělé. 

 

Řízení a podpora vzdělávání 

− výpadek daňových příjmů na úrovni města i kraje; 

− rizikem jsou vysoké náklady na uskutečnění některých variant optimalizace, zejména 
přestěhování „ISŠ“ k hotelové škole. 

 

Pracovníci (lidské zdroje) 

− rizika vyplývající ze zvyšujícího se průměrného věku učitelů; 

− při nedostatečné personální práci a zvýšení atraktivity zaměstnání pro učitele hrozí 
nedostatek kvalitních učitelů; 
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− při zvolení variant předpokládajících výměny budov nebo stěhování organizací hrozí 
viditelné protesty. Do protestů by mohli být zataženi i rodiče a studenti; 

− rizika vyplývající z feminizace školství v případě, že se nepodaří angažovat do škol 
více mužů. 

 

Vztahy s veřejností 

− riziko deziluze, chronická nespokojenost veřejnosti, pokud Turnov nevyřeší kritické 
body koncepčně, konsensuálně, s dlouhodobou platností; 

− narůstající nespokojenost obyvatel Turnova 2 s bezpečnostními riziky spojenými 
s přesunem malých dětí do škol v centru. 

 

Vybavenost a technický stav 

− některé aktivity škol mohou probíhat pouze v pronajatých kapacitách, při výpovědi 
může dojít k ohrožení procesu vzdělávání; 

− riziko úrazu nebo škody na majetku u objektů s problematickým technickým stavem. 

 

Logistika 

− rizika opakujících se kolapsů dopravy v centru Turnova, mj. jako důsledku 
neefektivního rozložení škol ve městě; 

− v případě vybudování dopravního terminálu u nádraží se zvyšuje riziko spojené 
s přesuny dětí do škol v centru Turnova. 

 

Bezpečnost 

− rizika úrazů v důsledku každodenních přesunů školáků; 

− rizika dopravních nehod. 

 

Komunitní aktivity 

− pokud se při řešení optimalizace škol v Turnově nenajde transparentní řešení, může 
to způsobit zbytečné averze v komunitě. 
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Strategický plán rozvoje vzdělávání v Turnově  

 

Strategický plán a jeho varianty řešení vycházejí z řady šetření, které prováděl zpracovatel 
studie. Jde zejména o demografickou prognózu Turnova, dotazníkové šetření mezi rodiči 
žáků škol, rozbor provozních nákladů a nákladů na opravy a údržbu jednotlivých škol, 
možnosti kvalitní výuky a vzdělávání, analýzu dopravní dosažitelnosti apod.  

 

Možné strategie jsou rozděleny do dvou základních skupin, a sice – první jsou varianty 
podmíněné úspěšným získáním finančních prostředků z fondů EU na projekty spojené 
v partnerství s Libereckým krajem – druhá skupina vychází z faktu, že žádné finanční 
prostředky z EU nepřijdou – avšak situaci je nutno nějak řešit.   

 

I. skupina možností (projekty podané do fondů EU budou úspěšné) 

 

1. Budova ZŠ Žižkova bude směněna za budovu „ISŠ“ (dnes součástí OA, HŠ a 
SOŠ Turnov) v Turnově 2, která bude rekonstruována pro potřeby základního 
školství a poslouží jako spádová škola pro Turnov 2 – celý pravý břeh Jizery. 
V budově ZŠ Žižkova bude vybudován mj. podnikatelský inkubátor ve spolupráci 
s Libereckým krajem, popřípadě zřízena pobočka ČVUT( vzdělávací a výzkumné 
centrum).  

 

Klady 

− komfortní dostupnost pro děti do úplné základní školy z oblasti Turnova 2; 

− eliminace bezpečnostních rizik spojených s docházkou dětí z Turnova 2 na levý břeh 
Jizery; 

− vytvoření třetí velké základní školy, její naplněnost může být cca až 600 žáků 
(spádová oblast Turnova 2 se podílí cca 40 % na naplněnosti všech škol. 
V současnosti jde o 40 % z  1581 žáků – což je cca 600 osob – lze však 
předpokládat, že část dětí by i nadále docházela do ZŠ Skálova a ZŠ 28. října. 
Taková kapacita v objektu k dispozici je); 

− vyrovnání provozních nákladů a nákladů na opravy a údržbu na žáka; 

− finance do Turnova – projekty revitalizace dotčených budov; 

 

Zápory: 

− pravděpodobně vysoké náklady spojené s rekonstrukcí budov, výstavbou a 
stěhováním, které v tuto chvíli lze velmi obtížně kvantifikovat; 

− předpokládaný úbytek žáků ZŠ Skálova a ZŠ 28. října; 
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− rostoucí volná kapacita zvl. ZŠ Skálova, zde rapidně rostoucí provozní náklady na 
žáka; 

− vyšší náklady spojené s případnou dopravou stravy do Turnova 2; 

− předpokládaná nevole ze strany dotčených PP a některých rodičů ZŠ Žižkova, 
neochota ke změnám; 

− částečná bezpečnostní rizika, spojená s docházkou studentů ISŠ z nádraží na levý 
břeh Jizery; 

− zvýšená kumulace studentů v dané lokalitě, pravděpodobné zvýšení nebezpečí 
sociálně-patologických jevů; 

 

Příležitosti: 

− definitivní vyřešení spádovosti a dostupnosti úplných základních škol pro celý Turnov; 

− optimalizace provozních nákladů na žáka; 

− vyrovnání normativního financování pro všechny ZŠ; 

− možnosti rozvoje volnočasových aktivit v Turnově 2 – zřizování poboček v místě nové 
školy - například ZUŠ apod.; 

− rozvojové možnosti nově vzniklého subjektu v Turnově 2 – ve vlastnictví města-  v 
oblasti lidských zdrojů, budov, sportovišť, doprovodných aktivit, školy jako 
komunitního centra pro Turnov 2 apod.; 

− umožnění vytvoření podnikatelského inkubátoru v areálu OA, HŠ a SOŠ Turnov, o 
který má zájem Liberecký kraj a přinesl by významné benefity i pro Turnov; 

− umožnění vytvoření vzdělávacího a výzkumného centra ČVUT v OA, HŠ a SOŠ 
Turnov  -  velká část středoškoláků projevila potenciální zájem o možnost studia - 
Turnov jako univerzitní město se středoškolským, vysokoškolským a podnikatelským 
kampusem v jediném areálu; 

 

Ohrožení: 

− definitivně nevyjasněná situace s optimalizací středních škol v Turnově;  

− nezaručená úspěšnost projektu souvisejícího s podnikatelským inkubátorem a 
podaného do evropských fondů; 

− ztráta zájmu a aktivita ze strany „ mateřské“ vysoké školy  - pracoviště v 
Turnově a její finanční a projektové možnosti; 

− společensky a politicky výbušná situace spojená s možnými změnami, 
neochota ke změnám; 

− neúměrně vysoké náklady spojené s realizací; 

 

 



Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnov   
 

 
79 

2. ZŠ Žižkova zůstane na místě, jak je  - a do budovy „školičky“ bude umístěn 
podnikatelský inkubátor, popřípadě pobočka ČVUT ( vzdělávací a výzkumné 
centrum).  

 

Klady:  

− všichni jsou na tento stav zvyklí, nevzniknou žádná významná společenská, 
rodičovská ani politická pnutí související s optimalizací; 

− jedná se o relativně funkční model, se kterým, zdá se, je řada lidí spokojena; 

− město získá možnosti podnikatelského rozvoje, popř. rozvoje celoživotního učení; 

 

Zápory: 

− nerespektování spádovosti města – Turnov 2 je bez úplné základní školy; 

− disproporční provozní náklady na žáka v jednotlivých školách; 

− disproporční náklady na opravy a údržbu na žáka v jednotlivých školách; 

− vysoká volná kapacita ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova; 

− využívání budov, které nejsou ve vlastnictví města (Bezručova); 

− volnočasové aktivity v Turnově 2 nelze mnoho rozvíjet – např. prostřednictvím 
odloučených pracovišť ZUŠ apod. (slabá vhodná kapacita, neexistence úplné ZŠ jako 
psychologický efekt); 

− při využití „školičky“ pro potřeby podnikatelského inkubátoru a pracoviště ČVUT 
relativně poklesne komfort výuky na ZŠ především v nejnižších ročnících; 

 

Příležitosti: 

− udržení nízké naplněnosti tříd, možnosti integrace žáků se speciálními poruchami 
učení, individuální přístup; 

− vyšší počet odborných učeben a kabinetů; 

− příznivější normativy podle současného modelu tvorby normativů vycházející 
z velikosti subjektu (ZŠ Žižkova); 

− rozvoj podnikavosti v regionu; 

− rozvoj celoživotního učení; 

− optimální využití stávajících volných kapacit; 

− umožnění vytvoření podnikatelského inkubátoru v areálu OA, HŠ a SOŠ Turnov, o 
který má zájem Liberecký kraj a přinesl by významné benefity i pro Turnov; 

− umožnění vytvořit pobočku vysoké školy v areálu OA, HŠ a SOŠ Turnov -  velká část 
středoškoláků projevila potenciální zájem o možnost studia - Turnov jako univerzitní 
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město se středoškolským, vysokoškolským a podnikatelským kampusem v jediném 
areálu; 

 

Ohrožení: 

− demografický pokles dětí na MŠ cca od roku 2014, na ZŠ cca od roku 2022, ohrožení 
v oblasti rostoucích provozních nákladů; 

− rostoucí provozní (+ opravy a údržba) náklady na žáka, růst disproporcí mezi školami; 

− setrvalá poptávka po investicích do některých objektů; 

− bezpečnostní rizika přesunu žáků z Turnova 2 do škol a za volnočasovými aktivitami 
v centru města; 

− zvyšující se počet dětí v MŠ cca do roku 2011 -  momentální  tlak na kapacity; 

− neřešení situace s ohledem na klesající demografii a spádovost, taktéž možný 
růstový potenciál – viz výše; 

 

 

3. Varianta 1+ (event. Mašov + Skálova). Budovy budou směněny jako v  případě 
varianty 1, navíc může být zrušena ZŠ Mašov a popř. uzavřena (či postupně 
utlumena) budova odloučeného pracoviště ZŠ Skálova v Turnově 2 (Alešova 
ulice).  

a) Mašov  - pouze zrušení ZŠ Mašov; 

b) Pouze útlum odloučeného pracoviště ZŠ Skálova; 

c) Společná varianta a + b . 

 

Klady:  

− komfortní dostupnost pro děti do úplné základní školy z celého Turnova 2 (bez 
varianty a, c); 

− eliminace bezpečnostních rizik spojených s docházkou dětí z Turnova 2 na levý břeh 
Jizery; 

− vytvoření 3. velké základní školy, jejíž naplněnost může být cca až 600 žáků 
(spádová oblast Turnova 2 se podílí cca 40 % naplněnosti škol. V současnosti jde o 
40 % z 1581 žáků – což je cca 600 osob – lze však předpokládat, že část dětí by i 
nadále docházela do ZŠ Skálova a ZŠ 28. října; 

− naplněnost může být u ZŠ Skálova zachována nebo se mírně zvýší o žáky 
odloučeného pracoviště a ZŠ Mašov (bez varianty b,c); 

− budou se optimalizovat provozní náklady na žáka; 
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− u varianty a) je zřejmá úspora provozních nákladů a k dispozici je budova, která se 
může využít či prodat (o prodejní ceně nemovitosti nemohou autoři studie 
spekulovat); 

− k dispozici bude budova odloučeného pracoviště ZŠ Skálova, kterou bude možno 
prodat – nebo jinak využít, například pro potřeby mateřských škol (varianta b, c), 
volnočasové aktivity apod.; 

 

Zápory: 

− pravděpodobně vyšší náklady spojené s rekonstrukcí budov a stěhováním; 

− složitější dostupnost pro žáky základní školy z oblasti Mašova; 

− vyšší náklady spojené s případnou dopravou stravy do Turnova 2; 

− přesun a stěhování části odloučeného pracoviště ZŠ Skálova, tlak na naplněnost 1. 
stupně této školy; 

 

Příležitosti: 

− konečné vyřešení dostupnosti škol pro Turnov – s výjimkou Mašova; 

− úspora provozních nákladů na žáka za zrušenou školu a odloučené pracoviště – 
optimalizace nákladů do budoucna; 

− případný finanční profit plynoucí z prodeje budov; 

− umožnění vytvoření podnikatelského inkubátoru v areálu OA, HŠ a SOŠ Turnov, o 
který má zájem LK a přinesl by benefity i pro Turnov; 

− možnosti rozvoje volnočasových aktivit v Turnově 2 – zřizování poboček v místě nové 
školy -  například ZUŠ apod.; 

− rozvojové možnosti nově vzniklého subjektu v oblasti lidských zdrojů, budov, 
sportovišť apod.; 

− umožnění pracoviště ČVUT v areálu OA, HŠ a SOŠ Turnov -  Turnov jako univerzitní 
město; 

 

Ohrožení: 

− definitivně nevyjasněná situace s optimalizací středních škol v Turnově; 

− případná neúspěšnost projektů souvisejících s inkubátorem a podaných do 
evropských fondů; 

− společensky a politicky výbušná situace spojená s možnými změnami, neochota ke 
změnám -  zvl. z oblasti Mašova; 

− tlak na naplněnost 1. stupně ZŠ Skálova -  ZŠ Skálova by se mohla stát neúplnou 
ZŠ. 
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II. skupina možností (projekty podané do fondů EU nebudou úspěšné ( či budou 
úspěšné částečně) 

 

4. Budova ZŠ Žižkova směněna za budovu v Turnově 2, která je  součástí OA, HŠ a 
SOŠ Turnov)  a bude rekonstruována pro potřeby základního školství, poslouží 
jako spádová škola pro Turnov 2 – celý pravý břeh Jizery.  

a) varianta – nebude úspěšný žádný projekt ; 

b) varianta – projekt na využití „školičky“ pro pracoviště ČVUT bude 
úspěšný ( argumentace  jsou  v tomto případě analogické – viz výše) ; 

Klady:  

− komfortní dostupnost pro děti do úplné základní školy z oblasti Turnova 2; 

− eliminace bezpečnostních rizik spojených s docházkou dětí z Turnova 2 na levý 
břeh Jizery; 

− vytvoření třetí velké základní školy, její naplněnost může být cca až 600 žáků 
(spádová oblast Turnova 2 se podílí cca 40 % na naplněnosti všech škol. V 
současnosti jde o 40 % z  1581 žáků – což je cca 600 osob – lze však 
předpokládat, že část dětí by i nadále docházela do ZŠ Skálova a ZŠ 28. října. 
Taková kapacita v objektu k dispozici je); 

− vyrovnání provozních nákladů a nákladů na opravy a údržbu na žáka; 

 

Zápory: 

− pravděpodobně vysoké náklady spojené s rekonstrukcí budov, výstavbou a 
stěhováním, které v tuto chvíli lze velmi obtížně kvantifikovat; 

− nevyjasněnost, z jakých finančních zdrojů by byla tato akce realizována; 

− předpokládaný úbytek žáků ZŠ Skálova a ZŠ 28. října; 

− rostoucí volná kapacita zvl. ZŠ Skálova, zde rapidně rostoucí provozní náklady na 
žáka; 

− vyšší náklady spojené s případnou dopravou stravy do Turnova 2; 

− předpokládaná nevole ze strany dotčených PP a některých rodičů ZŠ Žižkova, 
neochota ke změnám; 

 

Příležitosti: 

− konečné vyřešení spádovosti a dostupnosti úplných základních škol pro celý Turnov; 

− optimalizace provozních nákladů na žáka; 

− vyrovnání normativního financování pro všechny ZŚ; 
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− možnosti rozvoje volnočasových aktivit v Turnově 2 – zřizování poboček v místě nové 
školy -  například ZUŠ apod.; 

− rozvojové možnosti nově vzniklého subjektu v oblasti lidských zdrojů, budov, 
sportovišť, doprovodných aktivit, školy jako komunitního centra pro Turnov 2 apod.; 

 

Ohrožení: 

−  definitivně nevyjasněná situace s optimalizací středních škol v Turnově; 

− společensky a politicky výbušná situace spojená s možnými změnami, neochota ke 
změnám; 

− neúměrně vysoké náklady spojené s realizací; 

− nezaručená ochota Libereckého kraje k případné finanční kompenzaci; 

− pomine-li strategický zájem Libereckého kraje k fyzickému přiblížení dvou původně 
rozdělených škol; 

 

 

5. Status quo – bude zachován současný stav 

 

Klady:  

− všichni jsou na tento stav zvyklí, nevzniknou žádná významná společenská, 
rodičovská ani politická pnutí související s optimalizací; 

− jedná se o relativně funkční model, se kterým, zdá se, je řada lidí spokojena; 

− nedojde k momentálnímu zvýšení finančních nároků; 

 

Zápory: 

− nerespektování spádovosti města – Turnov 2 je bez úplné základní školy; 

− disproporční provozní náklady na žáka v jednotlivých školách; 

− disproporční náklady na opravy a údržbu na žáka v jednotlivých školách; 

− vysoká volná kapacita ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova; 

− využívání budov, které nejsou ve vlastnictví města (Bezručova); 

− špatný technický stav budov (waldorfská); 

− slabý rozvojový potenciál tohoto modelu; 

− volnočasové aktivity v Turnově 2 nelze mnoho rozvíjet – např. prostřednictvím 
odloučených pracovišť ZUŠ apod. (slabá vhodná kapacita, neexistence úplné ZŠ jako 
psychologický efekt); 
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Příležitosti: 

− udržení nízké naplněnosti tříd, možnosti integrace žáků se SPU, individuální přístup; 

− vyšší počet odborných učeben a kabinetů; 

− příznivější normativy podle současného modelu (ZŠ Žižkova); 

 

Ohrožení: 

− demografický pokles dětí na MŠ cca od roku 2014, na ZŠ cca od roku 2022; 

− rostoucí provozní (+ opravy a údržba) náklady na žáka, růst disproporcí mezi školami; 

− setrvalá poptávka po investicích do některých objektů; 

− bezpečnostní rizika přesunu žáků z Turnova 2 do škol a za volnočasovými aktivitami 
v centru města; 

− zvyšující se počet dětí v MŠ cca do roku 2011 -  momentální  tlak na kapacity; 

− neřešení situace s ohledem na demografii a možný růstový potenciál; 

 

6. ZŠ Žižkova, škola bude zachována v místě, kde je a:  

a) pojme žáky rušené ZŠ Mašov; 

b) pojme přesunuté žáky MŠ waldorfská, MŠ Bezručova -  škola se stane 
ZŠ a MŠ; 

c) společná varianta a + b; 

d) odloučené pracoviště ZŠ Skálova bude zrušeno a kapacity přesunuty do 
ZŠ Žižkova, popř. ZŠ Skálova; 

e) společná varianta c + d. 

 

Klady:  

− vzniknou 3 přibližně stejně velké školy s relativně vysokou naplněností; 

− minimální či podstatně nižší náklady spojené s rekonstrukcemi a stěhováním; 

− nevzniknou významná společenská ani politická pnutí proti změnám; 

− naplněnost jednotlivých tříd bude odpovídající a bude umožněn individuální přístup a 
integrace; 

− komplexní využití objektu, vyřešení vlastnických vztahů a technického stavu budovy 
MŠ waldorfská; 

− vyšší počet odborných učeben a kabinetů; 
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Zápory: 

− žáci z oblasti Mašova budou muset dojíždět do centra; 

− nebude řešen problém dostupnosti z Turnova 2; 

− nevole ze strany rodičů dotčených žáků; 

− nárůst dopravy v centru; 

− vyšší náročnost řízení takového subjektu, nesourodost jednotlivých součástí školy, 
vzájemné soužití (což je ovšem zároveň i příležitost); 

− interpersonální vztahy; 

− tlak na naplněnost 1. stupně ZŠ Skálova; 

 

Příležitosti: 

− stabilizované 3 základní školy – srovnatelná kvalita a soutěživost; 

− prostupnost mezi základními školami (popř. MŠ); 

− relativně dlouhodobě udržitelný model, přesun dalších výkonů MŠ do ZŠ a MŠ; 

− možnost integrace různých cílových skupin do jednoho objektu; 

 

Ohrožení: 

− demografický vývoj, pokles počtu žáků; 

− zvyšující se provozní náklady na žáka; 

− Turnov nevyužije růstový potenciál do budoucna v oblasti rozvoje podnikání a 
vysokoškolského vzdělávání – stagnace; 

− Turnov 2 přijde do budoucna možné komunitní a vzdělávací centrum; 

 

 

7. Budova MŠ waldorfská bude asanována, postaven zde bude nový objekt ( pouze 
dílčí řešení nenavazující na komplexní nutnost změn) : 

a) který může sloužit pro ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů  a dětské 
centrum, přičemž  do objektu v ulici Kosmonautů se přesune MŠ 
waldorfská  

b) bude zde vybudováno centrum pro hendikepované děti i dospělé, jak 
nastínila zpracovaná studie  

 

Klady:  

− dlouhodobě vyřešený technický stav budov; 
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− předpokládané nižší provozní náklady; 

− odpovídající kapacita nového objektu; 

 

Zápory: 

− nevyužitá kapacita v ulici Kosmonautů; 

− vysoké náklady na asanaci a výstavbu -  s tím spojené možné názorové střety v ZM; 

− předpokládaná nevole dotčených rodičů; 

 

Příležitosti: 

− využití nového objektu ve vlastnictví obce;  

− nový objekt, který může pojmout veškerou potřebnou kapacitu dětí MŠ – plus 
uspokojit potřeby spádové oblasti pověřené obce 3. stupně; 

− časem nový objekt může sloužit jako základna pro děti ze zrušených MŠ v souvislosti 
s úbytkem dětí; 

− přesunutá waldorfská MŠ může poskytovat část kapacity základní škole v Turnově 2; 

 

Ohrožení: 

− neochota ZM investovat do tak rozsáhlého projektu; 

− budoucnost waldorfských škol; 

 

 

8. Slučování právnických subjektů  

(tuto variantu uvádíme jako možnou – v některých obcích bývá používána jako skrytá 
optimalizace, zpracovatel ji však jako celek v Turnově nepovažuje za vhodnou) : 

 

a) V případě MŠ nedoporučujeme 

b) V případě ZŠ nedoporučujeme 

c) Pokud bude zachována ZŠ a MŠ Mašov, je možné splynutí do jednoho 
právního subjektu, avšak úspory budou minimální 

d) Pokud bude ZŠ v Turnově 2 a odloučené pracoviště ZŠ Skálova bude 
zachováno, logické by bylo jeho sloučení s tímto subjektem do jednoho 
právního subjektu, existuje zde ovšem ohrožení ZŠ Skálova jako úplné 
ZŠ.  

e) V případě přechodu dotčených subjektů do budovy ZŠ Žižkova by 
sloučení byla ovšem vhodná a doporučená varianta (zejm. z hlediska 
provozního)  
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9. MŠ Bezručova, která nemá budovu ve vlastnictví města, bude zrušena a děti 
budou přesunuty do jiných školek. (či ZŠ Žižkova – viz výše)  

a)  Do roku  2020 to může být obtížnější – volná kapacita bude cca 34 míst 
– a počet dětí bude cca 61. Reálné by to mělo být okolo roku 2030 – 
volná kapacita v Turnově bude cca 80 míst a potenciální naplněnost MŠ 
Bezručova cca 53 dětí. 

b) Daleko jednodušší by však mohlo být řešení odmítat cca 20 % 
naplněnosti MŠ dětmi, které nebydlí v Turnově. A upřednostnit pouze 
turnovské děti.  Takové řešení by mohlo přijít okamžitě.  

c) Budova MŠ Bezručova bude odkoupena městem od stávávajícího 
majitele   

 

Klady:  

− úspora nákladů za provoz a opravy budovy; 

− možnost investovat do majetku města; 

− vyšší naplněnost mateřských škol; 

 

Zápory: 

− delší časový horizont, nutnost udržet dlouhodobě koncepční myšlení; 

− momentálně nic neřeší, u jednotlivých variant; 

− pokud by byly odmítány děti nepocházející z Turnova, negativní sociální dopad; 

− náklady na odkup budovy; 

 

Příležitosti: 

− reakce na nestandardní vlastnické vztahy, majetkové narovnání; 

− investice do vlastního -  městského majetku; 

− vyřešení kapacit MŠ; 

 

Ohrožení: 

− ze strany dotčených rodičů dětí docházejících do MŠ Bezručova; 

− investice do majetku nepatřícího městu; 
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Poznámka: toto řešení může nastat i okamžitě, pokud Turnov nebude nabírat děti z okolních 
obcí, kterých je cca 20 % a které zabírají potenciální volnou kapacitu MŠ. Nutno dodat, že 
tímto řešením by sice Turnov mohl okamžitě řešit naplněnost svých MŠ a majetková 
narovnání – na druhou stranu by to mělo silný negativní společenský dopad, a to i na 
samotný Turnov. 
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Plán rozvoje  

 

Zpracovatelé Plánu na základě důkladné analýzy přinášejí doporučení, která mohou 
zastupitelé města brát v úvahu při svém rozhodování o budoucnosti vzdělávání v Turnově. 
Je zřejmé, že každá z možných variant má v jistém ohledu více kladů, jinde je to naopak. 
Bylo tedy nutné průběžně vybalancovat tento fakt. Při úvahách o možnostech doporučení pro 
řešení stávající situace se vycházelo zejména z následujících argumentů: 

 

− spokojenost a zvláště přání rodičů dětí – tedy pojetí vzdělávání jako služby 
veřejnosti ( východiska - mj.  dotazníkové šetření); 

− dostupnost vzdělávání a bezpečnost dětí při transportu do a ze školy; 

− kvalita vzdělávání; 

− demografický vývoj a volná kapacita škol; 

− náklady na opravy a údržbu, investice na žáka; 

− rozvojový potenciál určitého modelu v delším časovém horizontu jako benefit pro 
celý Turnov; 

− SWOT; 

 

Zpracovatelé nemohli a neumějí řešit otázky typu „kolik to bude stát a kde se na to vezme“ 
(případné úpravy budov, výměny, stěhování, nákupy apod.), k tomu nemají dostatek 
kompetencí a ani to nebyl cíl strategického plánu. Základní doporučení je vyjádřeno pořadím 
hlavních variant řešení stávajícího stavu.  

 

Doporučení 

 

1. Budova ZŠ Žižkova bude směněna za budovu „ISŠ“ (dnes součástí OA, HŠ a SOŠ 
Turnov) v Turnově 2, která bude rekonstruována pro potřeby základního školství 
a poslouží jako spádová škola pro Turnov 2 – celý pravý břeh Jizery. V budově ZŠ 
Žižkova bude vybudován mj. podnikatelský inkubátor ve spolupráci s Libereckým 
krajem, popřípadě zřízení vzdělávacího a výzkumného centra  ČVUT.  

 

Zdůvodnění: Tato varianta je podmíněna úspěchem projektů podaných do evropských 
fondů. Hlavními klady této varianty jsou dostupnost pro děti do úplné základní školy z oblasti 
Turnova 2 a eliminace bezpečnostních rizik spojených s docházkou dětí z Turnova 2 na levý 
břeh Jizery. Turnov 2 by získal úplnou základní školu, která zde dlouhodobě schází. Díky 
naplněnosti by došlo k optimalizaci provozních nákladů na žáka a vyrovnání normativního 
financování pro všechny ZŠ v Turnově. Celá oblast Turnova 2 získá do budoucna možnosti 
rozvoje volnočasových aktivit, například formou zřizování poboček ZUŠ, DDM apod. Tento 
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model má pro občany i město největší rozvojový potenciál do budoucna v oblasti lidských 
zdrojů, budov, sportovišť, doprovodných aktivit, školy jako komunitního centra pro Turnov 2 
apod.. Vytvoření podnikatelského inkubátoru v areálu OA, HŠ a SOŠ Turnov, o který má 
zájem Liberecký kraj, by přinesl významné benefity i pro Turnov. Jeho potenciál v oblasti 
lidských zdrojů a podnikání je momentálně nedoceněný. Případné pracoviště vysoké školy 
(ČVUT) v areálu OA, HŠ a SOŠ Turnov – umožňuje vybudovat a provozovat ojedinělé 
středo-vysokoškolsko-podnikatelské centrum, které se může stát významným hnacím 
motorem ekonomiky Turnova ve střednědobém horizontu. Tato varianta reaguje na 
relevantní poptávku po vysoké škole v místě ( 47% dotazovaných středoškoláků ).   

 

 

2. ZŠ Žižkova zůstane na místě, jak je a do budovy „školičky“ bude umístěn 
podnikatelský inkubátor, popřípadě pracoviště ČVUT 

 

Zdůvodnění: Tato možnost je mutací předchozí varianty a opět počítá s úspěchem 
projektů podaných do evropských fondů. Nevýhodou je jistě nerespektování spádovosti 
města, na druhou stranu by nevyvstaly problémy s případnou směnou budov, stěhováním 
a dalšími investicemi. Podstatné klady ve sféře inkubátoru a pobočky vysoké školy jsou 
analogické první variantě. Nezanedbatelným kladem je taktéž zachování příznivé 
naplněnosti tříd.  

 

 

3. Budova ZŠ Žižkova bude směněna za budovu v Turnově 2 (dnes součástí OA, HŠ 
a SOŠ Turnov), která bude rekonstruována pro potřeby základního školství a 
poslouží jako spádová škola pro Turnov 2 – celý pravý břeh Jizery ( bez 
podnikatelského inkubátoru ) 

 

Zdůvodnění: Toto řešení vychází z toho, že projekty podané do evropských fondů 
nebudou úspěšné.  Přestože však  zmiňované projekty nemusí být úspěšné, může dojít 
k dohodě o majetkovém a finančním řešení dotčených subjektů. Hlavním plusem je zde 
totéž, co v první možnosti – tedy dostupnost pro děti do úplné základní školy z oblasti 
Turnova 2 a eliminace bezpečnostních rizik spojených s docházkou dětí z Turnova 2 na 
levý břeh Jizery. Turnov 2 by získal úplnou základní školu, která zde schází. Díky 
naplněnosti by zřejmě došlo k optimalizaci provozních nákladů na žáka a vyrovnání 
normativního financování pro všechny ZŠ v Turnově. Celá oblast Turnova 2 získá možnosti 
rozvoje volnočasových aktivit, například zřizování poboček ZUŠ, DDM apod. Tento model 
má pro občany i město velký rozvojový potenciál do budoucna v oblasti lidských zdrojů, 
budov, sportovišť, doprovodných aktivit, školy jako komunitního centra pro Turnov 2 apod.. 
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4. ZŠ Žižkova, škola bude zachována v místě, kde je a pojme přesunuté žáky dalších 
subjektů, například MŠ waldorfská a MŠ Bezručova – škola se stane ZŠ a MŠ.  

 

Zdůvodnění: Projekty do evropských fondů budou tedy neúspěšné a nedojde 
k majetkovému vyrovnání s Libereckým krajem. V Turnově vzniknou 3 přibližně stejně 
velké školy s relativně vysokou naplněností, přičemž vzniknou minimální náklady spojené 
s rekonstrukcemi a stěhováním. Dojde ke komplexnímu využití objektu, vyřešení 
vlastnických vztahů (Bezručova) a technického stavu budovy (MŠ waldorfská). 
Naplněnost jednotlivých tříd bude odpovídající a bude umožněn individuální přístup a 
integrace. Zajištěna bude prostupnost mezi základními školami (popř. MŠ). Jde o 
relativně dlouhodobě udržitelný model, v případě přesunu dalších výkonů MŠ do takto 
vzniklé ZŠ a MŠ, která umožní integraci různých cílových skupin do jednoho objektu.  

 

 

V úvahu připadají samozřejmě i další varianty a mutace těchto variant. Po 
požadavcích vzešlých z pracovní skupiny  však zpracovatel uvádí pouze podstatné 
hlavní způsoby, které přinášejí zásadní a dlouhodobě udržitelné řešení. Další 
možnosti jsou uvedeny v kapitole Strategický plán rozvoje, takže je možno o nich 
případně diskutovat s dostatečným množstvím informací.  

Závěr, REALIZAČNÍ TÝM 

 

Strategický plán rozvoje vzdělávání obyvatelstva města Turnov a jeho přirozené spádové 
oblasti je materiál, který má umožnit odborné i laické veřejnosti lépe se orientovat 
v problematice vzdělávání . Shrnuje relevantní informace z jednotlivých oblastí vzdělávání a 
nabízí některá možná řešení. Je to pohled „ zvenčí „ – nezatížený místními vazbami a 
dědictvím, v tom dobrém slova smyslu.  

Autorům Plánu je zřejmé, že poslední slovo budou mít volení zástupci občanů, zastupitelé. 
Proto jim zpracovatelé přejí k vlastnímu rozhodování patřičnou vizi, nadhled a chladnou 
hlavu.  
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