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Jednání komise - středa 23. listopadu 2016 

Od 16:30 do 18:10, Velká zasedací místnost MÚ MH 

Přítomni:  Jiří Bína, Svatava Bukvičková, Iva Dobiášová, Alena Hejlová, Soňa Košková, Hana 

Skramuská 

Omluveni: Lucie Beranová, Helena Charvátová, Ivana Průšková, Soňa Razáková, Vendula 

Šeflová, Markéta Tomášová, Věra Vlasáková 

Nedostavili se: Vladimír Čermák, Jaroslava Kolomazníková, Jaroslav Vídeňský, Rudolf Vízek 

0. Přivítání 

1. Aktuální situace - info p. Bína 
2. Hodnocení práce školního psychologa  
3. MAP vzdělávání na Mnichovohradišťsku 
4. Skupina preventistů 
5. Hodnocení práce komise v roce 2016  
6. Uskutečněné výjezdy - ZŠ Veliš, Waldorfská základní škola Semily 
7. Tipy na výjezdy - 2017 
8. Inspirace 
9. Další aktuální témata 
10. Diskuse 
11. Závěr 

Program připravila Iva Dobiášová. 

1.Aktuální situace  

P. Bína přinesl aktuální informace týkající se témat, kterými se komise zabývá: 

a) Byla otevřena 4 nová dětská hřiště: Kruhy (91.000 Kč), Sychrov (70.000 Kč), Dneboh (sponzor), MH 
(sponzor LiDL). 

b) Podána žádost o dotaci na: Modernizace sportoviště nad parkem, rozpočet 15 mil. Kč 

c) Rekonstrukce kuchyně a přístavba 1 třídy (kontejner nebo zděná) MŠ Jaselská: rozpočet 15.200.000 Kč, 
městu potvrzena dotace ve výši 14,5 mil. Kč. Realizace 2017. 

d) Výdejna Mírová + DDM: podána žádost o dotaci ve výši 19 mil. Kč, rozpočet stavby činí 50 mil. Kč. 
V současné době probíhají konzultace s architekty a dotčenými orgány města, ZŚ a MŚ. Název akce: 
Komunitní centrum. Realizace 2017/2018. 

e) Vybudováno nové sociální zařízení na gymnáziu v celkové výši 1,2 mil. Kč. 

f) Nový městský kamerový systém: Zvýšení bezpečnosti občanů města. 

g) Rozpočet MŠ, ZŠ v roce 2017 bude navýšen zhruba o Kč 300.000 . 

h) Drobné občerstvení členů komise projednáno se starostou města. Schváleno. 
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2. Hodnocení práce školního psychologa 

Paní Bukvičková shrnula zkušenosti se školním psychologem:  

Školní psycholog: Mgr. Gabriela Luková Sittová 
Na škole působí pro žáky 1x za 14 dní úterý 8 - 12 hodin, pro rodiče 1x za 6 týdnů 14 - 15 hodin. 
Placena z rozpočtu školy, náklady za školní rok Kč 60 000,-. 
Využití - náslechy v problematických třídách, individuální sezení s žákem, žáci s výchovnými problémy, nadaní 
žáci, žáci s poruchami dys, konzultace s učiteli, krizové intervence. 
O psychologa je veliký zájem. 

 

3. MAP vzdělávání na Mnichovohradišťsku 

Do projektu se aktivně zapojilo několik členů komise: setkání pedagogů 1. 11. 2016, setkání zástupců 

neformálního vzdělávání 2. 11. 2016, první pracovní skupina 9. 11. 2016. Další práce na MAP bude 

probíhat v následujících měsících. 

 

4. Skupina preventistů, prevence 

Ve středu 23. 11. 2016 se též sešla skupinka místních školních preventistů s náčelníkem městské policie. 

Tématy rozhovoru byly: proběhlé preventivní aktivity pro MŠ, ZŠ i G. Náčelník policie seznámil preventisty 

s plánem preventivní procházky po městě v příštím roce 2017 a s myšlenkou Bezpečného dne, na kterém 

by žáci místních škol viděli zásahy jednotek integrovaného záchranného systému. Pí Bukvičková dodala, 

že obdobnou preventivní akci dělají v Bělé pod Bezdězem. Členové komise napadlo, že by na 

Bezpečném dni mohlo být k vidění např.: hasičská technika, hasičský zásah (hořící objekt), využití 

žebříků, vystříhávání z auta (simulace nehody), ukázka kynologické práce, zdravotnický zásah, první 

pomoc, vrtulník, práce Českého červeného kříže. Dalším termínem setkání preventistů je středa 1. 3. 

2017 od 15:30.  Pí Bukvičková poznamenala, že v rámci preventivních akcí se na ZŠ Sokolovská 

uskutečnil stmelovací pobyt, na který škola čerpala peníze z grantu místního OSVZ. Odborný program i 

vyhodnocení zajišťovala organizace Odyssea.   

   

5. Hodnocení práce komise v roce 2016 

Předsedkyně předložila členům komise návrh hodnocení práce komise v roce 2016:  
 

1.Výsledky činnosti komise za kalendářní rok 2016 

Komise se průběžně věnovala tématům uvedených v plánu práce.  

V průběhu roku 2016 se komise sešla na pravidelných schůzkách celkem šestkrát (6. 1., 2. 3., 4. 5., 22. 

6., 14. 9., 23. 11. 2016). 

Hlavními tématy pro letošní rok zůstal školní psycholog.  I v letošním roce se většina členů komise snažila 

hledat cesty k zajištění pozice psychologa na jednotlivých školách. Podrobné informace k pozici a 

fungování školního psychologa podala pí Luková Sittová. Pí Košková nabízela zkušenosti pí Kristelové 

z Mladé Boleslavi. Po získání informací od vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví, pana 

Záhory, se zdálo, že od myšlenky k realizaci příliš neschází. Vzhledem k chybějícím včasným informacím 

se však ukázalo, že situace není zcela jednoduchá. Téma bylo pomyslně uzavřeno slovy paní 
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Kolomazníkové, že školy (ZŠ Sokolovská a ZŠ Studentská) mají finanční prostředky v rezervním fondu, 

z něhož tedy mají činnost psychologa financovat. Od školního roku 2016-2017 na ZŠ Sokolovské školní 

psycholog začal fungovat - Mgr. Gabriela Luková Sittová. Na škole působí pro žáky 1x za 14 dní úterý     8 - 

12 hodin, pro rodiče 1x za 6 týdnů 14 - 15 hodin. Je placena z rozpočtu školy, za školní rok 60 000,- Kč. 

Nejčastější využití je: náslechy v problematických třídách, individuální sezení s žákem, žáci s výchovnými 

problémy, nadaní žáci, žáci s poruchami dys, konzultace s učiteli, krizové intervence. O psychologa je veliký 

zájem. Komise však stále vzdává vytvoření modelu, který existuje např. v Mladé Boleslavi.  

Komise dostávala průběžné informace o fungování Žákovského parlamentu fungujícího při DDM MH. 

Na setkání komise dorazil několikrát i náčelník Městské policie Mnichovo Hradiště, aby komisi 

informoval o aktualitách z práce městské policie. Někteří členové komise se zapojili do Strategického 

plánování. Dvakrát komise sdílela příklady dobré praxe na určité téma: sexuální chování, 

psychologická a psychiatrická pomoc. Komise byla seznámena s akcí MAP vzdělávání na 

Mnichovohradišťsku, někteří členové se do práce MAP aktivně zapojili. Mezi další probíraná témata 

patřila tato: obědy pro sociálně slabé, společné (inkluzivní) vzdělávání, projekt s polskými školami (p. 

Szajda), zápisy do škol, dotační program  „Bezpečné klima v českých školách“, tzv. šablony a jejich 

možné využití, Návštěva z partnerských měst Erzhausenu a Chojnowa ad. 

Každé setkání komise obsahovalo tipy a nápady týkající se práce ve školství, výchovy či vzdělávání i 

možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Komise průběžně reagovala na aktuální 

témata spadající do jejího resortu. Loňské nabídky k zapojení se do certifikace značky Rodiče vítáni se 

ujalo Gymnázium Mnichovo Hradiště, které po roce práce v listopadu 2016 přistupuje k žádosti o 

certifikaci.  

Po loňském zmapování potřeb místních škol se letos ti, kteří měli zájem (členové i nečlenové komise) 

vydali za inspirací. Komise navštívila celkem devět škol v bližším či vzdálenějším okolí: ZŠ Skálova a 

ZŠ Žižkova v Turnově, Svobodná škola v Mladé Boleslavi – V Pekárně, ZŠ Všeň, ZŠ 5. května v Mladé 

Boleslavi, ZŠ Jedna radost v Poděbradech, ZŠ Veliš a Waldorfskou základní školu v Semilech. Vzhledem 

k rozmanitosti filosofie jednotlivých škol i osobností, které je vedou, se setkání staly zdrojem nových 

myšlenek i diskusí.  

Na základě jednání komise vzniklo neformální uskupení školních metodiků prevence působících 

v Mnichově Hradišti, kteří se společně s náčelníkem městské policie věnovali tématům prevence na 3 

dílčích schůzkách (dohadování preventivních akcí s žáky škol, zmínění problematických jevů v MH apod.).  

2.Hodnocení spokojenosti v komunikaci mezi předsedou komise, tajemníkem komise a radou 

města  

Předsedkyně komise reagovala na jednotlivé e-maily týkající se činnosti komise, případně na ústní či jiné 

jednání vedené v rámci práce pro komisi. Sama se aktivně k činnostem týkajících se komise vyjadřovala.  

Tajemnice komise na základě dohody s předsedkyní vykonávala ochotně a svědomitě určené činnosti. 

Předsedkyně vítá práci tajemnice, děkuje za vstřícnost a pomoc. Výraznou pomocnou ruku poskytl i 

místostarosta, komise vyzdvihuje především jeho ochotu ujmout se role řidiče na pravidelných výjezdech 

za inspirací a touto cestou mu též děkuje. 
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RaMe schválila komisi žádost o poskytnutí dopravního prostředku pro potřeby dopravy na místo exkurzí, 

žádost o vyhrazení 2 hodin týdně zdarma pro sportovní aktivity učitelů působících v Mnichově Hradišti, 

odpovídala na dotazy, s kterými se na ni komise průběžně obracela.  

3.Hodnocení přínosu jednotlivých členů komise, jejich účasti a aktivity 

Předsedkyně se jednotlivých jednání aktivně účastnila, setkání moderovala a pořizovala z nich zápis, 

který byl následně případně doplněn tajemnicí komise. Předsedkyně též pravidelně informovala o 

možných zdrojích inspirace pro práci ve školním i mimoškolním prostředí, sjednávala exkurze na školách 

v bližším i vzdálenějším okolí. 

Větší část členů, kteří na setkání docházeli, se zapojovala do diskuse, přinášeli případně nová témata, 

nápady. Tajemnice – pí Košková - pravidelně zasílala informace, které se týkají komise, např. zpětná 

vazby RaMe apod.. Projektová manažerka pí Kulíková, paní Košková a pan místostarosta poskytovali 

průběžně informace, které s činností komise souvisely a vycházely především s jejich prací na městském 

úřadě. V každém zápisu je přesně doloženo, kdo se konkrétních jednání (schůzek komise i návštěv na 

školách) účastnil, která témata navrhoval či na ně reagoval. 

4. Členové komise 

Členové komise se jednání i inspirativních výjezdů účastnili dle svých možností, vytíženosti, chuti a zájmu. 

Většina přicházela pravidelně a aktivně se zapojovala, jeden z členů nedorazil ani na jednu schůzku. 

Novou členkou se v průběhu roku stala paní Tomášová, své členství ukončil pan Rydval. Jako stálý host 

docházela na jednání komise paní Průšková. Dle aktuálních témat docházel na jednání komise i pan 

Záhora 

5. Hodnocení přípravy na jednání komise (provozní záležitosti - otevírání budovy, zajištění 

občerstvení atd.) 

Budova byla vzhledem k termínu jednání otevřena, místostarosta či další osoby budovy znalí případně 

ochotně pomohli s opouštěním budovy po skončení jednání komise. 

Paní Libichová ochotně pomohla s možností využití nádobí, pí Košková a další členky komise též ochotně 

s přípravou nádobí a jeho sklizením ze stolu na konci schůzek. Provozní záležitosti probíhaly plynule a 

bez problémů. 

č. 1 Komise doporučuje RaMě znovu zvážit možnost využití systému financování školního psychologa pro 

všechny žáky škol působících v Mnichově Hradišti s ohledem na dlouhodobou strategii prevence zdraví a 

rizikového chování.  

č. 2 Komise žádá o opětovné poskytnutí dopravního prostředku pro potřeby výjezdů na inspirativní školy a 

obdobná zařízení v roce 2017. 

č. 3 Komise podporuje myšlenku projektů: Modernizace sportoviště nad parkem, Komunitní centrum 

v Mírové ulici, též podporuje myšlenku rekonstrukce topení na ZŠ Studentská.  

č. 4 Komise uvítá zadání témat pro práci v roce 2017. 
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č. 5 Komise dává Radě města na vědomí, že s ohledem na ukončení činnosti REP, je odborem SVZ 

hledán nový poskytovatel služby výchovného poradenství. Vzhledem k tomu, že tato služba je velmi 

žádoucí a důležitá pro práci kurátora pro děti a mládež a v celé ČR je akutní nedostatek akreditovaných 

pracovníků pro toto poradenství, bude zřejmě zajištění této služby finančně náročnější, než bylo dosud. 

OSVZ velmi aktivně v této věci spolupracuje s PMS a Asociací výchovných poradců. 

pro:  proti:  zdržel se:  1 (tajemnice) 

Zapsala: Iva Dobiášová 

 

 

6. Uskutečněné výjezdy - ZŠ Veliš, Waldorfská základní škola Semily 
 

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.                                                                                                                                                                  

Ředitel: Jan Jiterský                                                                                                                                                      

Veliš 40, 507 21 Veliš  tel. 605960279, 493773611      

http://www.zsbp.cz, info@zsbp.cz, jitersky@gmail.com  

5. října 2016 

Zřizoval – spolek 

Formativní hodnocení 

Ročníkové závěrečné práce – s obhajobou 

Elektronická třídnice 

Nezvoní se na hodinu 

Fungují ve 2 budovách 

Partnerské školy v zahraničí 

Hudební výchova – 1x za měsíc 4 hodiny v kuse 

Učitel má být jako ukazatel 

Školní kolektiv se každý rok stěhuje do jiné třídy, od 3. ročníku mají pokaždé jiného třídního 

Každá třída má celoroční projekt 

 

 

Waldorfská základní a střední škola Semily 

Ředitel školy: Mgr. Ivan Semecký 

Tyršova 485, 513 01 Semily 

http://www.zsbp.cz/
mailto:info@zsbp.cz
mailto:jitersky@gmail.com
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tel. 732736862  info@waldorf.semily.cz,  www.waldorf-semily.cz 

 

2. listopadu 2016 

Keramická, truhlářská dílna 

Ročníkové práce v 9. třídě 

Epochové vyučování 

Eurytmie 

Pohybová třída 

Třídní schůzky skoro každý měsíc – kontakt s rodiči 

Roční téma v každé třídě 

Epochové sešity 

Hra na flétnu od 1. Třídy 

Konference kolegia – každý čtvrtek odpoledne 

IVT – učit děti tak, aby je technologie nepoškodily 

Návrh na novou budovu školy 

 

7. Nápady na exkurze 2017  

Na základě informací od členů komise či informací z návštěv škol, sepsala předsedkyně možné návrhy 

exkurzí:  

 

ZŠ Kunratice - Dle současných informací asi nebude možné proplatit kurz v Kunraticích z MAP MH. 

Předsedkyně navrhla, že dohodnout se na konečném rozhodnutí v lednu – zájemci, téma, termíny.  

 

Kontakt:  

Ředitel školy: Mgr. Vít Beran 

Předškolní 420 / 5, 148 00 Praha 4 Kunratice 

e-mail: vit.beran@zskunratice.cz   http://www.zskunratice.cz 

 
Waldorfská základní a střední škola Semily 

V Semilech si zájemci prohlédli pouze budovu základní školy, pan ředitel pozval komisi i na prohlídku 

lycea. Na lednovém setkání se členové domluví na vhodném termínu.  

 

Další již dříve zmiňovaná místa: 

Svobodná škola Jablonec 

 

Svobodná škola Liberec 

 

Montessori Mladá Boleslav, Kosmonosy – květen 2017 

 

Soukromá ZŠ Benátky nad Jizerou – červen 2017 

 
Lesní MŠ Huntířov u Železného Brodu http://www.lesnims.cz/lesni-klub-bridlicka.html 

mailto:info@waldorf.semily.cz
http://www.waldorf-semily.cz/
mailto:vit.beran@zskunratice.cz
http://www.zskunratice.cz/
http://www.lesnims.cz/lesni-klub-bridlicka.html
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Gymnázium Přírodní škola, o.p.s., Strossmayerovo náměstí 990/4, Praha 7 – Holešovice 

http://www.prirodniskola.cz/ 

Montessori ZŠ Liberec http://www.zivothrou.cz/ 

 

Další návrhy:  
SVP Čáp 

DDM – zajímavé, vhodné pro návštěvu, konkrétní místo dodá pí Skramuská 

Škola pracující s žáky s poruchami chování – hledá se konkrétní místo 

Škola s vysokým počtem žáků s ADHD – hledá se konkrétní místo 

 

8. Inspirace Varianty – www.varianty.cz, www.jsns.cz   

Konceptuální učení - příprava dětí se SVP na vstup do školy 16.-17.12. 2016, Langhans - Centrum Člověka v tísni, 

Vodičkova 37, Praha 1, zdarma. Kurz je akreditován MŠMT. Učitelé během kurzu získají znalosti o alternativních 

metodách učení, seznámí se s unikátní metodou Grunnlaget, kterou budou umět využívat v praxi. Získají znalosti i 

praktické dovednosti pro pedagogickou práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP), seznámí se s 

praktickými zkušenostmi s využitím této metody v předškolních zařízeních. 

Jak pracovat s tématem radikalizace mladých Evropanů: Langhans - Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 

1, 30. 11. 2016 od 09:00 do 17:00, zdarma 

9. Další aktuální témata 

Paní Košková pohovořila o situaci REP – poradně pro rodinu a děti, která poskytovala v Mnichově 
Hradišti službu odborného poradenství.  Její služby budou poskytovány už pouze do konce roku 2016, 
poradna svoji činnost končí. Služba byla nabízena dětem a mladistvým ve věku od 10 do 18 let, které se 
nacházely v zátěžové situaci a hlavně dětem, které vykazovaly návyky a způsob života vedoucí ke 
konfliktům se společenskými normami. 

Poradna REP poskytovala programy: 

1 – program výchovného poradenství pro rodinu a děti (nabídka 33 hodin odborných konzultací po dobu 6 
měsíců) 

2 – program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených (akreditovaný probační program  - 
nabídka 33 hodin odborných konzultací po dobu 6 měsíců) 

Jako kurátor pro mládež ještě k poradně doplnila, že pokud se děti nebo mladiství dopustili protiprávního 
jednání, oba programy jim mohly být uloženy jako odpovídající opatření v rámci soudního jednání 
či  státním zástupcem v přípravném řízení. V současné době  nelze tuto službu zajistit, není zde žádná 
k dispozici. 

Pí Skramuská uvedla, že se mění vedení DDM. 

http://www.prirodniskola.cz/
http://www.zivothrou.cz/
http://www.varianty.cz/
http://www.jsns.cz/
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V rámci diskusi o spolupráci škol navrhla předsedkyně, že poskytne informace pí Bukvičkové a 
Hajzlerové k projektu Jeden svět na školách – Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů na 
školách. Předsedkyně již několik let projekce zajišťuje pro gymnázium, nabízí je i ZŠ Studentská, od 
letošního roku by nabídku rozšířila i pro ZŠ Sokolovská.  

Při diskusi o využití dvou hodin pro sportování učitelů v BIOSu, bylo konstatováno, že je potřeba stanovit 
konkrétní osobu, která bude mít vytipování hodin a věci s tím související na starost. Paní Bukvičková do 
lednové schůzky zjistí aktuální zájem a osobu, která by byla tématem pověřena.  

Paní Košková při diskusi o dalších výjezdech komise uvedla, že SVP Čáp je velmi dobrým zařízením, 
které je však velmi vytížené. Další místa, kam jsou klienti z našeho okolí případně posíláni, jsou: 
Dobřichovice, Slaný, Praha – Klíčov. Paní Košková dále podotkla, že v MH a okolí chybí etoped 
poskytující diagnostiku a poradenství.  

Pan Bína připomněl, že jsou členové komise zváni na setkání členů komisí 14. 12. 2016. 

10.Diskuse 

 

11.Závěr 
č. 1 Komise doporučuje RaMě znovu zvážit možnost využití systému financování školního psychologa pro 

všechny žáky škol působících v Mnichově Hradišti s ohledem na dlouhodobou strategii prevence zdraví a 

rizikového chování.  

č. 2 Komise žádá o opětovné poskytnutí dopravního prostředku pro potřeby výjezdů na inspirativní školy a 

obdobná zařízení v roce 2017. 

č. 3 Komise podporuje myšlenku projektů: Modernizace sportoviště nad parkem, Komunitní centrum 

v Mírové ulici, též podporuje myšlenku rekonstrukce topení na ZŠ Studentská.  

č. 4 Komise uvítá zadání témat pro práci v roce 2017. 

č. 5 Komise dává Radě města na vědomí, že s ohledem na ukončení činnosti REP, je odborem SVZ 

hledán nový poskytovatel služby výchovného poradenství. Vzhledem k tomu, že tato služba je velmi 

žádoucí a důležitá pro práci kurátora pro děti a mládež a v celé ČR je akutní nedostatek akreditovaných 

pracovníků pro toto poradenství, bude zřejmě zajištění této služby finančně náročnější, než bylo dosud. 

OSVZ velmi aktivně v této věci spolupracuje s PMS a Asociací výchovných poradců. 

 

S příslušnými podklady komisi seznámil/a pan/-í Dobiášová pomocí tištěného programu pro dané setkání, 

další podklady pro jednání komisi dodali průběžně další členové komise. 

 
Zapsala: Mgr. Iva Dobiášová  Rozesláno:  e-mailem (Ivou Dobiášovou) 

Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové Komise pro výchovu a vzdělávání a asistentka odboru 
Kanceláře vedoucího úřadu.

 


