
 Mnichovo Hradiště – Komise pro výchovu a vzdělávání  
 

Jednání komise - středa 15. listopadu 2017 

16:30 – 18:30, MŠ Jaselská MH  

Přítomni:  Lucie Beranová, Jiří Bína, Iva Dobiášová, Helena Charvátová, Alena Hejlová, 

Soňa Košková, Aleš Krejčík, Ivana Průšková, Soňa Razáková, Markéta 

Tomášová, Hana Skramuská, Věra Vlasáková 

 Omluveni: Vladimír Čermák, Jaroslava Kolomazníková 

Nedostavili se: Vendula Šeflová 

0.  Přivítání, prohlídka MŠ 

1.  p. Bína - aktuality 

2.  pí Košková - aktuality 

3.  Zpětná vazba od RaMe 

4.  MAP- aktivity, nabídka 

5.  Hodnocení činnosti KVAV za rok 2017 

6.  Plánované výjezdy (ZŠ Partyzánská, ...) 

7.  Zpětná vazba ze ZŠ Otevřeno Benátky, Litomyšl 

8.  Skupina preventistů  - podněty pro KVAV 

9.  Inspirace 

10. Diskuse 

11. Závěr 

Program připravila Iva Dobiášová. 

0.Přivítání 

V první části programu přivítala pí Charvátová přítomné a s pí Vlasákovou provedly členy 
komise MŠ. Kromě míst, v nichž se pohybují děti, byla pozornost věnována i zmodernizované 
kuchyni. 

1.Aktuality – p. Bína  

Pan Bína rozvedl informace od pana Zdeňka Siebera: 

1)      ZŠ Studentská: neustávají problémy s topením (předělává se regulace měření, staré 
třícestné ventily se musí vyměnit, na odstranění se pracuje denně), zima na chodbách – řeší 
se vstup do budovy, přidány radiátory, připravuje se zavírání vnitřních dveří. 

2)      ZŠ Masarykovo náměstí – na MěÚ se v současné době předělává kotelna, která vytápí ZŠ 
(zatím problémy nejsou), tento měsíc se začne se zateplením půdy. 

3)      ZŠ Sokolovská – nové kotle (problémy nejsou) 

4)      ZŠ Sokolovská CHANOS – proběhne výměna kotle, dokončena výstavba venkovního 
altánu, postaven nový plot směrem k faře včetně ochranných sítí. 

5)      MŠ Mírová – proveden protiplísňový nátěr dřeva v půdních prostorách, probíhá oprava 
střechy na pavilónu, kde vítr strhl oplechování 

6)      MŠ Jaselská – připravuje se výstavba nového pavilónu. 

7)      MŠ Veselá – příští týden dojde k výměně kotlů 
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8)      ZŠ Švermova – v budově v ul. Obránců míru vyhořel kotel, je již vyměněný 

Dne 01.11.2017 proběhlo za přítomnosti vedení města, předsedy Finančního výboru Ing. 
Aleše Jiráska a vedoucí Finančního a školského odboru Ing. Jaroslavy Kolomazníkové 
dohadovací řízení s řediteli MŠ, ZŠ k rozpočtu města na rok 2018. Finanční příspěvek města 
na opravu a údržbu by se měl v roce 2018 zvýšit. Rozpočet bude schvalovat zastupitelstvo na 
svém jednání 11.12.2017.  

 
2. Aktuality – pí Košková 

Paní Košková poskytla informace k poskytované službě výchovného poradenství: 

Výchovné poradenství - v Mnichově Hradišti od dubna 2017 zajišťuje organizace Laxus. 
Terapeut – Bc. Richard Hanus poskytuje individuální poradenství vždy ve středu. V poslední 
době se už toto poradenství jeví jako kapacitně nedostačující, bylo by proto potřebné od ledna 
2018  poradenství navýšit. Ve středu by mohli jezdit dva terapeuti, tím by se mohla kromě 
individuálního poradenství zahájit i potřebná práce s rodinou. Toto vše závisí na finančních 
prostředcích, důležitá je samozřejmě podpora ze strany města.  

Pí Razáková potvrdila funkčnost této služby. 

Po krátké diskusi na téma výchovného poradenství se komise usnesla:  

KVZAV podporuje OSPOD v myšlence poskytování tzv. výchovného poradenství a žádá 
RaMe o odpovídající finanční podporu této aktivity s ohledem na její funkčnost.  

Pro 11  proti  0  Zdržela se 1 (tajemnice) 

Pí Košková dále hovořila o tom, že na pracovním jednání zastupitelstva bylo NZDM (terénní 
formou) schváleno. 

Zvažovány jsou též konkrétní možnosti spolupráce škol s MAP v oblasti preventivních aktivit – 
tip na témata: ADHD, dětští kuřáci, šikana. 

Probírána byla též problematika studia a množství logopedů. Pí Charvátová upozornila na 
nedostatečné zajištění logopedické péče ve městě.  
 
KVZAV žádá RaMe o řešení nedostatečně zajištěné logopedické péče v MH (uzavřená 
logopedická poradna).  

Pro 11  proti  0  Zdržela se 1 (tajemnice) 

Výrazným tématem byla též pozice tzv. člověka na městě. Mělo by se jednat o člověka, který 
by kromě jiného sledoval potřeby škol a legislativu.  
Pí Tomášová poznamenala, že je těžké získat odborníka na školské právo.  
   
3. Zpětná vazba RaMe 

Rada vzala zápis KVAV z 13. 9. 2017 na vědomí a zároveň samostatným usnesením schválila 
členem komise pana  Mgr. Aleše Krejčíka (ze ZŠ Sokolovská). 
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4.MAP  
 
Pí Tomášová informovala o tom, že v následujících týdnech MAP organizuje: 
Vraťme dětství ven: úterý, 21. listopad 2017, Sál ZŠ Studentská, Studentská 895, Mnichovo 
Hradiště, Přednáška Petra Daniše s názvem Vraťme dětství ven a podtitulem Proč si naše děti 
potřebují hrát a učit se venku a jak jim k tomu pomoci.  

Relaxační techniky: středa 6. 12. 2017, Gabriela Luková Sittová a pan Slánský. 
 
Žákovský parlament: středa 13. 12. 2017, Gymnázium Mnichovo Hradiště, Seminář pro učitele 
a žáky. CEDU. 
 
Dále je plánováno: Listování, Dílna čtení, Sebepoznání tance, kresbou a psaním, setkání se 
školním metodikem prevence ze ZŠ Zámecká Litomyšl, … 
Pí Tomášová připadala stručně i další výhled do ledna a února 2018. 
 
Probíhají pracovní skupiny MAP.  
 
5. Hodnocení práce komise v roce 2017 
Předsedkyně předložila členům komise návrh hodnocení práce komise v roce 2017:  
 

HODNOCENÍ ČINNOSTI KOMISE pro VÝCHOVU a VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Program:  

1. Výsledky činnosti komise za kalendářní rok 
2. Hodnocení spokojenosti v komunikaci mezi předsedou komise, tajemníkem komise a radou města  
3. Hodnocení přínosu jednotlivých členů komise, jejich účasti a aktivity 
4. Návrhy na ukončení členství v komisi nebo oslovení nových členů  
5. Hodnocení přípravy na jednání komise  

 
ad 1.Výsledky činnosti komise za kalendářní rok 2017 
 
Komise se průběžně věnovala tématům uvedených v plánu práce.  
V průběhu roku 2017 se komise sešla na pravidelných schůzkách celkem šestkrát (3. 1., 8. 3., 
3. 5., 14. 6., 13. 9., 15. 11. 2017). 
Vzhledem k tomu, že od září 2017 začaly působit i na ZŠ Studentská a Gymnáziu Mnichovo 
Hradiště školní psycholožky, přesunulo se hlavní téma k nízkoprahovému zařízení pro děti a 
mládež. V této otázce bylo městem přislíbeno financování terénní varianty.  Školní psycholožky 
jsou nyní financovány skrze tzv. šablony, komise však stále nevzdává vytvoření modelu, který 
existuje např. v Mladé Boleslavi a je nezávislý na tzv. šablonách poskytovaných MŠMT. 
Komise se věnovala též úkolům zadaným RaMe: prověřila fungování provozu v Komunitním 
centrum (ulice Mírová), na základě informacích (získaných skrze členy KVAV a jednotlivých 
školách) předsedkyně zpracovala návrh žáků, který se týkal možného vybavení daného 
prostoru. Komise též RaMe poskytla tipy na další využití Volnočasového centra.  
Velkým tématem byla i na základě představené demografické studie kapacita školských 
zařízení v MH. Komise se zabývala na základě podkladů od p. Siebera a p. Krále z MěÚ 
možnostmi využití městských budov i možnostmi přístaveb. Řešení však vzhledem 
k současnému stavu nenalezla. V zápisu však zdůraznila potřebu zabývat se kapacitou škol 
v MH a řešit s předstihem možné budoucí problémy. 
Komise se pravidelně seznamovala s plánovanými aktivitami MAP vzdělávání na 
Mnichovohradišťsku, někteří členové se do práce MAP aktivně zapojili, organizovali a 
zajišťovali akce MAPu.  MAP se též podílel na finančním zajištění výjezdu na ZŠ Kunratice a 
dvoudenní akci Inspirativní Litomyšl. Díky spolupráci s MAP se uspořádalo představení 
Listování, které vedlo kromě jiného i k vzájemnému setkání žáků ze škol, které působí v MH. 
Díky podpoře města a aktivitě KVAV se podařilo zorganizovat Kurz první pomoci pro ZŠ 
Sokolovská, Studentská a Švermova. 
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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. Pí Skramuská v květnu seznámila 
KVAV s činností Městského parlamentu MH. 

Po loňských návštěvách škol v okolí následovaly další výjezdy do bližších či vzdálenějších míst: 
za inspirací vyjeli členové i nečlenové komise dle svých možností či zájmu. Komise navštívila 
celkem jedenáct škol či vzdělávacích institucí: SVP Čáp Liberec, Waldorfská střední škola 
v Semilech, Lesní MŠ Jemníky, ZŠ Kunratice, Diagnostický ústav Praha, ZŠ Zámecká 
Litomyšl, Střední pedagogická škola Litomyšl, Regionální muzeum Litomyšl, Zámecké návrší 
Litomyšl, ZŠ Otevřeno Benátky nad Jizerou, ZŠ Partyzánská Česká Lípa. Vzhledem 
k rozmanitosti filosofie jednotlivých zařízení i osobností, které je vedou, se setkání staly 
zdrojem nových myšlenek i diskusí.  

Ve svém fungování pokračovalo neformální uskupení školních metodiků prevence 
působících v Mnichově Hradišti, kteří se společně s náčelníkem městské policie a od listopadu 
i se zástupkyní OSPODu (pí Košková) věnovali tématům prevence na 2 dílčích schůzkách 
(dohadování preventivních akcí s žáky škol, zmínění problematických jevů v MH apod.). 
Společné schůzky, které dvakrát do roka předcházely jednání KVAV, byly shledány jako 
přínosné. 

ad 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. 

RaMe poskytovala k jednotlivým zápisů KVAV zpětnou vazbu, odpovídala na dotazy vznášené 
KVAV. 

ad 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. 

Členové, kteří na setkání docházeli, se zapojovali do diskuse, přinášeli nová témata a nápady. 
Tajemnice – pí Košková - pravidelně zasílala informace, které se týkají komise, např. zpětná 
vazby RaMe apod. Paní Košková a pan místostarosta poskytovali průběžně informace, které 
s činností komise souvisely především s jejich prací na městském úřadě. V každém zápisu je 
doloženo, kdo se konkrétních jednání (schůzek komise i návštěv na školách) účastnil, která 
témata navrhoval či na ně reagoval. 

ad 4. Členové komise 

Členové komise se jednání i inspirativních výjezdů účastnili dle svých možností, vytíženosti, 
chuti a zájmu. Většina přicházela pravidelně, někteří členové se do činnosti zapojovali 
v menším rozsahu. Novými členy se v průběhu roku stal pí Průšková a p. Krejčík, své členství 
ukončil pan Vízek a pan Vídeňský.  
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ad 5. Hodnocení přípravy na jednání komise (provozní záležitosti - otevírání budovy, 
zajištění občerstvení atd.) 

KVAV děkuje všem školám a organizacím, které umožnily, aby se schůzy konaly právě v jejich 
budově. Komise letos zasedala: na MěÚ MH, DDM MH, Volnočasovém centru MH, Gymnáziu 
MH a v MŠ Jaselská MH. Jednotlivé osoby v daných prostorách působící ochotně pomohly 
s přípravou pro jednání komise a poskytly příjemné zázemí pro členy.  Provozní záležitosti 
probíhaly plynule a bez problémů.  

Komise žádá RaMě o zachování podpory výjezdů formou zapůjčení automobilu (řidič 
pan Bína).   

Komise žádá RaMe, aby se s dostatečným předstihem zabývala kapacitou školských 
zařízení s ohledem na možný budoucí nedostatek (viz letos prezentovaná demografická 
studie). 

Komise podporuje myšlenku tzv.člověka na městě pro oblast výchovy a vzdělávání. 

Pro 11  proti  0  Zdržela se 1 (tajemnice) 

 

 
 
6.Plánované výjezdy 
 
ZŠ Partyzánská Česká Lípa – čtvrtek 30. 11. 2017, odjezd po 2. vyučovací hodině, program: 
hodina DEJ vedená panem ředitelem, oběd ve školní jídelně, kulatý stůl v ředitelně. 
Předpokládaný návrat do 15:30. 
 
Setkání se ŠMP ze ZŠ Zámecká – p. Vomočil, určeno pro ŠMP a ty, kteří se s tématem 
primární prevence na škole chtějí blíže seznámit 
 
Festival Nakopněte svoji školu v Litomyšli: 18. – 20. 2. 2018 
 
Pí Tomášová upozornila na webovou stránku, kde lze hledat další tipy na zajímavé výjezdy:  
http://www.inovativnivzdelavani.cz/mapa-inspirativnich-skol2/   
 
Další tipy poskytla speciální pedagožka na ZŠ Otevřeno v Benátkách. 
 
Z loňského roku zůstávají ještě:  
Svobodná škola Jablonec 
Svobodná škola Liberec 
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:  
Hledat mateřskou školu 
U Uranie, Praha 
 
7.Zpětná vazba ze ZŠ Otevřeno Benátky, Litomyšl 
Litomyšl: ZŠ Zámecká, SPŠ, Regionální muzeum, Zámecké návrší 
 
11 osob, 13. – 14. 10. 2017 
Základní škola: projekty a projektové vyučování na ZŠ, globální rozvojové vzdělávání, fair 
trade, spolupráce s dalšími organizacemi, panelové diskuse, projektový den, mentoring, 
funkce školního metodika prevence  

http://www.inovativnivzdelavani.cz/mapa-inspirativnich-skol2/
http://www.prirodniskola.cz/
http://www.zivothrou.cz/


 Mnichovo Hradiště – Komise pro výchovu a vzdělávání  
 
Střední pedagogická škola: příprava žáků v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, praxe, 
výběr žáků, vybavení školy – estetické hledisko (vzrostlé květiny, barevná sladěnost, až 
minimalismus), vzdělávání dospělých  

Regionální muzeum – muzejní pedagogika, dětská expozice, programy pro školy, práce s 
dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, dílny pro dospělé – veřejnost,  

Zámecké návrší – duch města – využití pro místně zakotvení učení, interaktivní expozice pro 
děti i dospělé, Čtení pod lavicí – projekt gymnázia, co-workingové centrum – popisovatelná 
stěna  

Celkově se jednalo o seznamování se s novými přístupy ve vzdělávání – i s důrazem na 
vzdělávání neformální, mimoškolní.  

ZŠ Otevřeno Benátky nad Jizerou 
 
7.11. 2017, 8 osob 
Velmi milá a příjemná atmosféra 
Otevřenost v rozhovoru 
Spolupráce s Přírodním gymnáziem v Praze 
Cesta od nadšených rodičů po registrovanou soukromou školu 
Práce s vnitřní motivací žáka 
Spolupracující rodiče 
Mapy učiva 
Vyučování v blocích po 90 minutách 
Vliv montessori, kooperativní učení, vrstevnické učení, celoškolní projekty 
Ranní kruh – celá škola společně 
Spolurozhodování pomocí koncenzu 
Exkurze – poznání povolání, nač se učit ve třídě to, co lze učit lépe venku 
Školní Kč 3.000,- za měsíc 
Tematicky zaměřená odpolední družina, docházejí externisté: vaření, deskové hry, robotika,… 
Žákovská kavárna 
Vzájemné tykání 
Při diskusi o návštěvě, padala následující témata: 
Pí Razáková: svázanost učivem na běžné škole 
Pí Charvátová: stálé nastavení na výkon (bohužel) 
Pí Beranová: i na běžné škole lze ale věci nastavit jinak, když se chce 
Pí Razáková: problém ale může nastat s minimálními výstupy 
Pí Charvátová: důležité je poznat svůj limit 
 
8. Skupina preventistů  - podněty pro KVZAV 
 
Schůzka preventistů proběhla před schůzkou KVZAV ve složení: pí Štrojsová, pí Beranová, pí 
Košková, p. Kožený, p. Medlík, pí Vrzáňová. 
Jedním z témat, jimž se skupina zabývala, byla podpora preventivních aktivit/vzdělávání ze 
strany MAP. Uváděna byla témata: práce s dětmi s ADHD, třídní učitel na 1. stupni – podpora 
pro jeho práci, šikana. 
Další tématem byla prevence kouření – uváděn byl např. web Nekurátka – www.nekuratka.cz, 
Národní linka pro odvykání kouření,  
V rámci působení na kuřáky byl ze stran učitelů vznesen požadavek na obchůzky v okolí škol, 
a to v následujících časech a místech:  
ZŠ Studentská + gymnázium – ráno 7:30 – 8:00 
ZŠ Sokolovská 13:45 – 14:00 parčík u BIOSu 
Náměstí 7:30 – 8:00 
Z jednoho místa lze jistě přecházet/přejíždět na druhé, místa střídat apod.  

 

http://www.nekuratka.cz/
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Dalším tématem schůzky bylo skryté záškoláctví – pí Košková nabídla, že jednotlivé školy 
navštíví a seznámí učitele, jak se skrytým záškoláctvím pracovat. Zástupce na schůzce ŠMP 
zašle pí Koškové e-mail a domluví se s ní na určitém datu schůzky.  
 
První pomoc byla hodnocena kladně, je zde chuť v aktivitě pokračovat.  
 
Pí Štrojsová uvedla, že v lednu 2018 by dorazil do MH pan Vomočil, školní metodik prevence 
na ZŠ Zámecká v Litomyšli, a sdílel by své dobré příklady praxe.  
  
KVZAV žádá RaMe o podporu ve věci preventivních pochůzek městské policie v okolí 
místních škol (prevence kouření).  

Pro 11  proti  0  Zdržela se 1 (tajemnice) 

KVZAV navrhuje projednání možnosti využití osob s veřejně prospěšnými pracemi na 
přechodech v době před dopoledním vyučováním. (Případná kvalifikovanější síla s 
vyšší formální autoritou může preventivně působit v okolí škol).  

Pro 11  proti  0  Zdržela se 1 (tajemnice) 

9.Inspirace 
 
www.jsns.cz 
Začínáme učit s filmem: Skautský institut (Dům u Zlatého roku), Staroměstské nám. 4/1, 

Praha 1, 6. 12. 2017 09:00 - 16:00, zdarma  

Mediální gramotnost v době nových médií, seminář pro vyučující ze základních škol: 
Langhans, centrum Člověka v tísni, 29. 11. 2017 09:00 - 16:00, zdarma  

10.Diskuse 
 
11.Závěr 

 
č. 1 KVAV podporuje OSPOD v myšlence poskytování tzv. výchovného poradenství a 
žádá RaMe o odpovídající finanční podporu této aktivity s ohledem na její funkčnost.  
 
Č. 2 KVAV žádá RaMe o řešení nedostatečně zajištěné logopedické péče v MH (uzavřená 
logopedická poradna).  
 
Č. 3 Komise žádá RaMě o zachování podpory výjezdů formou zapůjčení automobilu 
(řidič pan Bína).   

č. 4 Komise žádá RaMe, aby se s dostatečným předstihem zabývala kapacitou 
školských zařízení s ohledem na možný budoucí nedostatek (viz letos prezentovaná 
demografická studie). 

č. 5 Komise podporuje myšlenku tzv. člověka na městě pro oblast výchovy a vzdělávání. 

č. 6 KVAV žádá RaMe o podporu ve věci preventivních pochůzek městské policie v okolí 
místních škol (prevence kouření).  
 
Č. 7 KVAV navrhuje projednání možnosti využití osob s veřejně prospěšnými pracemi 
na přechodech v době před dopoledním vyučováním. (Případná kvalifikovanější síla s 
vyšší formální autoritou může preventivně působit v okolí škol).  
 
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 a hosté. 
 

http://www.jsns.cz/


 Mnichovo Hradiště – Komise pro výchovu a vzdělávání  
 
 
Zapsala: Mgr. Iva Dobiášová 
Rozesláno:  e-mailem (Ivou Dobiášovou a Soňou Koškovou) 

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


