
 Mnichovo Hradiště – Komise pro výchovu a vzdělávání 
Zápis z jednání   

konaného ve st ředu 21. 1. 2015                                                                                                        
v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16:30 do 17:50 hodin. 

Upozorn ění: 

Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního 
charakteru. Je určen pouze pro členy komise pro výchovu a vzdělávání, členy obecních 
orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace 
z jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního 
orgánu. 

Přítomni:  Jiří Bína, Iva Dobiášová, Květoslava Exnerová, Helena Charvátová, 
Jaroslava Kolomazníková, Soňa Košková, Soňa Razáková, Lenka 
Sosnovcová, Vendula Šeflová, Jaroslav Vídeňský, Věra Vlasáková 

Omluveni:   Lucie Beranová, Vladimír Čermák, Eva Hajzlerová, Petr Rydval,  
   Rudolf Vízek 

Nedostavili se: ---   

PROGRAM:  

 1. Aktualizace kontaktů 

2. Jednací řád komise 

3. Termíny setkání komise  

4. Náplň práce komise pro výchovu a vzdělávání  

• Semináře pro učitele – využití nabídky vzdělávání zdarma pro pedagogické sbory (společný 
seminář pro učitele z různých škol v MH) 

• Společné projekty jednotlivých škol, propojenost – otázka nabídky a poptávky spolupráce  

• Panelové diskuze a kulaté stoly - předávání zkušeností, aktuální témata k jednání 

• Grantová řízení – podpora města, vzájemná součinnost  

• Městský parlament (žákovský) 

• Kapacity školských zařízení a demografie v obci 

• Projekty celoživotního vzdělávání /např. odpad, drogová závislost,..) 

• Akademie třetího věku 

5. Diskuse 

6. Závěr 
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Průběh jednání:  

Proběhla aktualizace e-mailových a telefonních kontaktů na členy komise. 

- Mgr. Iva Dobiášová navrhla doplnit komisi o zástupkyni ZUŠ Mgr. Alenu Hejlovou 
Hlasování: pro: 11  proti: 0  zdržel se: 0 
 
Členové komise se seznámili s jednacím řádem komise – písemně obdržel každý účastník. 

Byly navrženy termíny setkání, které se následně upřesnily na tato data - středy od 16:30 
hod. ve velké zasedací místnosti MÚ MH: 25.03., 03.06.,16.09. a 25.11. 2015 

Náplň práce komise – podklady pro plán práce 

a) Potřeby jednotlivých škol   

V průběhu roku se uskuteční setkání na jednotlivých školách, v rámci setkání se bude 
diskutovat o tom, co školy  - školská zařízení potřebují (především z hlediska výhledu do 
budoucna, otázka tematiky případných grantových řízení apod.) Setkání není určeno jen pro 
ředitele dané organizace, účastnit se jej mohou i další členové zařízení.  

Členové komise se na základě vlastního zájmu setkání na dané škole zúčastní.  

První setkání  se uskuteční v pond ělí 23. 2. 2015 od 15:15 hod. na ZŠ Studentská. 

b) Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů  

Základní myšlenkou je spojit případné zájemce z různých vzdělávacích zařízení za účelem 
společného vzdělávání – pro naplnění potřebné kapacity semináře.  

Pro jaro 2015 nalezla pí Dobiášová v nabídce pro školní sbory zdarma akce  u následujících 
organizací: 

 www.varianty.cz či na www.inkluze.upol.cz   viz Příloha 1 

 www.visk.cz      viz Příloha 2 

Zároveň je navržena myšlenka vzájemně se informovat o možnosti dalšího vzdělávání na 
dané škole – propojit školy,  pokud to pochopitelně bude možné.  

Vzdělávání by mohlo probíhat i formou setkání nad ur čitým tématem  v rámci pedagogické 
(rodičovské veřejnosti) v Mnichově Hradišti. Jako výchozím tématem by mohla být práce 
metodiků prevence – p. Vídeňský nabídl p ředání zkušeností p ři práci s t řídními  

kolektivy . 
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c) Prevence sociáln ě patologických jev ů – rizikového chování 

Pí Košková a p. Vídeňský hovořili o programu zajišťovaném organizací Semiramis o.s. MB  

P. Vídeňský navrhuje zvýšit časovou dotaci programu  – argumentuje kvalitou a kladnými 
dopady na žáky školy. Důležitý je i další dopad na rodiny žáků, tedy i na město jako celek. 

Na základě rozhovoru vznikla myšlenka blíže se s programem o.s. Semiramis seznámit, 
zjistit případné možnosti získání prostředků v oblasti primární prevence rizikového chování 
z grantových řízení, případně se s o.s. Semiramis spojit a v ěc prodiskutovat .  

- Zjistit možnost zapojení nižších ročníků víceletého gymnázia do programu  
 

V návaznosti na práci o.s. Semiramis dává komise ke zvážení, zda by nebylo vhodné získat 
pro školy v MH školního psychologa  (ideálně psychologa, který má zkušenosti jako 
skupinový psycholog).  

d) Městský (žákovský) parlament 

Komise hovořila o možnosti zřízení městského (žákovského) parlamentu jako organizace, 
která by žáky mohla vést k zájmu o chod města, o dění v něm, k občanské angažovanosti.  

Pí Exnerová zjistí, jak funguje parlament v Mladé Boleslavi.  

Pí Dobiášová zjistí další možnosti fungování žákovských parlamentů v dalších městech (přes 
Asociaci učitelů OV a ZSV a Centrum občanského vzdělávání). 

e) Akademie t řetího v ěku  

Komise se blíže seznámí se současnou situací, 

pokusí se získat zpětnou vazbu současných účastníků kurzu, 

vyhledá další způsoby a možnosti vzdělávání třetího věku, viz příloha č. 3 a 4, 

domluvena bude schůzka s panem Holým z organizace, která nyní A3V v MH zajišťuje, 

vhodné je i zjištění zájmu seniorů o tyto aktivity – otázkou zůstává, jak co nejefektivněji data 
získat. 

Pí Charvátová zjistí možnosti vzdělávání třetího věku na AUTO ŠKODA Na Karmeli. 

Pí Dobiášová zjistí nabídku p. Rašína v Mladé Boleslavi – Služba škole.  

Otázkou zůstává možnost zapojení místních odborníků coby vyučujících na kurzech. 

Komise ukládá Mgr. Bínovi pozvat na příští jednání Mgr. Jiřího Holého, ředitele VISK 
- Hlasování: pro: 11 proti: 0  zdržel se: 0 

 
f) Spole čné projekty jednotlivých škol, propojenost – otázka  nabídky a poptávky 
spolupráce  
Téma bylo nadneseno, konkrétní akce v rámci něj stanoveny nebyly.  
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g) Panelové diskuse a kulaté stoly 

Využity by mohly být v rámci setkání k určitému tématu – např. výše zmíněná otázka 
preventivních programů na školách.  

 

h) Grantová řízení – podpora m ěsta, vzájemná sou činnost škol a m ěsta 

Zdůrazněn byl fakt, že granty a dotační tituly se vyskytují i v této oblasti, dobré by bylo získat 
člověka, který této tematice rozumí a školám by s přípravou materiálu pro grantové řízení 
pomohl. 

ch) Kapacity školských za řízení a demografie v obci 

Otázka kapacity školských zařízení bude součástí setkání na jednotlivých školách.  

Demografie – pí Dobiášová se pokusí získat informace, které má dostupné MÚ či které se 
dají zjistit skrze Český statistický úřad. 

i) Projekty celoživotního vzd ělávání /nap ř. odpad, drogová závislost,..) 
Hovořeno bylo pouze o Akademii třetího věku, konkrétní možnosti osvěty ve vybraných 
oblastech zatím probrány nebyly.  
 
j) Z hlediska plánu práce se bude komise věnovat výše zmíněným bodům, případně dalším 
úkolům a tématům, které se v souvislosti s jejím zaměřením objeví (součinnost mezi 
komisemi rady, mezinárodní spolupráce, …) 
 
k) Do plánu práce KPVV za řadit volno časové aktivity po řádané DDM 
 
S příslušnými podklady komisi seznámil/a pan/-í Dobiášová pomocí tištěného programu pro 
dané setkání a pan Bína. 

 

č. 1 Komise doporu čuje RaMě 

- doplnit komisi o Mgr. Alenu Hejlovou 

- zvážit zvýšení časové dotace pro práci o.s. Semiramis 

- získání školního psychologa pro potřeby místních škol 

č. 2 Komise bere na v ědomí navrhované aktivity  – podklad pro vytvoření plánu činnosti. 

č. 3 Komise navrhuje RaM ě zakomponovat do agendy KPVV oproti původnímu seznamu 
úkolů i body: Granty, Prevence sociálně patologických jevů a  Městský (žákovský) parlament. 

pro: 11  proti:0  zdržel se:0 
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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. 
 

Příloha č. 1 

Varianty – UPOL 

V rámci projektu je možné se domluvit na realizaci kurzu na škole, u některých seminářů jsou 

vypisovány termíny např. v Praze i jinde. Je-li zájem, je vhodné kontaktovat odpovědnou osobu a 

domluvit se, zda a kdy by byl seminář na škole možný.  

Práce s odlišností v MŠ 

Index inkluze v praxi 

Rodiče spojenci mateřské školy 

Asistent žáka s odlišným mateřským jazykem 

Asistent pedagoga a děti z jazykového prostředí ovlivněného romštinou 

Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 

Neviditelné překážky – speciální potřeby žáků se SVP 

Možnosti mateřské školy pro podporu dětí z jazykově odlišného prostředí 

Konceptuální učení – příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy 

Podpora čtenářských dovedností v MŠ 

Práce s předsudky na českých školách 

Individuální vzdělávací plán jako živý nástroj podpory žáků se SVP 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 

Studijní programy pro akademický rok 2014/2015  
 
 
1. ROČNÍK 
Dějiny, dějiny regionu a dějiny umění 
Lidé a příroda 
 
2. ROČNÍK  
Dějiny, dějiny regionu a dějiny umění 
 

 
JEDNOLETÉ (dvousemestrální) STUDIJNÍ PROGRAMY   
 
Dějiny umění 
Cestujeme po Evropě I 
Cestujeme po Evropě II 
Zdravě a aktivně žít 
Evropské dějinné události a historické osobnosti ve vztahu k české historii 
 
JEDNOSEMESTRÁLNÍ  PROGRAMY  (zahájení b řezen 2015) 
 
"Policejní akademie" 
Kapitoly z moderních dějin Československa - Křižovatky dějin Československa 
 
 
ANGLICKÝ JAZYK PRO SENIORY  
Anglický jazyk pro začátečníky 
Anglický jazyk pro mírně pokročilé "C" 
 
Anglický jazyk pro středně pokročilé "B" 
 
Anglický jazyk pro pokročilé "A" 
 
Anotace studijních programů 
 
 
Přihlášky na akademický rok 2014/2015 

ke stažení: 
 
"Policejní akademie" 
Kapitoly z moderních dějin Československa - Křižovatky dějin Československa 
Anglický jazyk pro začátečníky 
Anglický jazyk pro mírně pokročilé "C" 
 
Anglický jazyk pro středně pokročilé "B" 
 
Anglický jazyk pro pokročilé "A" 
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Příloha č. 4 
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KPVV – prezence 21.01.2015 

 

21.01.2015 Podpis  

Mgr. Iva Dobiášová   

PhDr. Lenka Sosnovcová   

Mgr. Vendula Šeflová   

Mgr. Soňa Razáková   

Věra Vlasáková   

Mgr. Eva Hajzlerová  Omluvena 

Mgr. Vladimír Čermák  Omluven 

Mgr. Ji ří Bína  

Helena Charvátová   

Mgr. Jaroslav Víde ńský   

Mgr. Lucie Beranová  Omluvena 

Mgr. Petr Rydval  Omluven 

Mgr. Kv ětoslava Exnerová   

Mgr. Rudolf Vízek  Omluven 

Ing. Jaroslava kolomazníková   

Bc. Soňa Košková   

 


