
 Mnichovo Hradiště – Komise pro výchovu a vzdělávání  
 
 

Jednání komise - středa 6. ledna 2016 

Od 16:30 do 18:00, Velká zasedací místnost MÚ MH 

 

Přítomni:   Lucie Beranová, Jiří Bína, Svatava Bukvičková, Iva Dobiášová, Alena 

 Hejlová, Helena Charvátová, Jaroslava Kolomazníková, Soňa Košková,  Hana 

 Skramuská 

Omluveni: Soňa Razáková, Petr Rydval, Vendula Šeflová, Věra Vlasáková 

Nedostavili se:  Vladimír Čermák, Jaroslav Vídeňský, Rudolf Vízek 

 

0. Přivítání a zahájení 

1. Členství v komisi 

2. Plán práce KVaV na rok 2016  

3. Úkoly od RaMe  
4. Školní psycholog  

5. Exkurze, výjezdy 

6. Aktuální témata 

7. Diskuse 

8. Závěr 

 

Program připravila Iva Dobiášová. 

0.Zahájení 

Předsedkyně komise přivítala přítomné, požádala je o podpis do prezenční listiny, a 

poděkovala jim, že dorazili na letošní první setkání komise.  

 

1.Členství v komisi 

Na základě usnesení RaMe ze dne 21. 12. 2015 shrnula předsedkyně, že své členství v 

komisi ukončila E. Hajzlerová a novou členkou komise byla jmenována S. Bukvičková. 
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2.Plán práce KVaV na rok 2016 

Pro přehled předsedkyně připomněla plán práce na rok 2015, který může být spolu se 

stanoviskem RaMe podkladem pro plán letošní rok. 

Komise diskutovala o jednotlivých bodech z loňského plánu práce. Pro letošní rok komise

zatím vybrala body: školní psycholog, primární prevence, společné projekty škol, projekty 

celoživotního vzdělávání, granty a komise. Komise předpokládá, že bodem, kterým se bude 

městské zastupitelstvo v letošním roce zabývat, a tak se téma jistě dostane i do komise, je 

školní jídelna v Mírové ulici či kapacita mateřských škol ve městě. Předsedkyně navrhuje 

jako podstatný bod letošního roku pojmout i výjezdy a exkurze na inspirativní místa. 

Při diskusi o grantech a dotacích připomněla předsedkyně vyhlášení dotační řízení v MH, 

kde je též zmíněno téma prevence, či výzvu mnichovohradišťskou 5 x 5. Zmíněna byla i 

možnost příspěvku z Přátelství měst. 

V rozhovoru o letošní práci komise bylo např. uvedeno i to, že městská policie plánuje 

aktivitu zaměřenou na asertivní chování. Akce by byla určena pro žáky místních škol.  

Komise dává předsedkyni za úkol pozvat náčelníka Městské policie MH za účelem 

diskuse o konkrétních aktivitách v oblasti práce komise. Předsedkyně pozve náčelníka 

na některé z jarních setkání komise.   

Pí Beranová zmínila seminář, který uskutečnila v listopadu 2015 a který byl určen pro okruh 

zájemců z řad členů Svazu civilizačních chorob. Semináře se zúčastnilo zhruba patnáct 

osob. Pí Beranová nabízí seminář i pro další zájemce, pro širší veřejnost. 

Pí Košková zmínila, zda by bylo možné, aby se v rámci primární prevence Semiramis 

zaměřil i na  „bezpečné internetové prostředí“ - do problému  se závislostí na sociální sítě a 

na PC hry dostávají mladší děti. Zda by tedy bylo možné, aby se toto téma přidalo k těm, 

kterým se s dětmi v současnosti v rámci prevence věnují. Zvýšení časové dotace by tím 

pádem bylo na pořadu věci.   

Předsedkyně komise navrhla, že by komise mohla sdílet příklady dobré praxe v oblasti 

rizikového chování.  

Komise na březen zvolila sexuální chování – prevence HIV, AIDS atd. Členové komise 

zašlou na e-mail předsedkyně příklady dobré praxe (např. materiály, které využívají, 

lektory, programy, dokumentární filmy, tipy na aktivity apod.) do 24. 2. 2016. 

Pí Bukvičková připomněla, že ZŠ Sokolovská zvýšila časovou dotaci Semiramis – program je 

od 4. třídy, tříhodinový na podzim a tříhodinový na jaře. Po programu se případně rozebírá 

konkrétní potřebný případ.  

Předsedkyně uvedla, že na téma kyberšikany proběhly nyní interaktivní besedy s panem 

inženýrem Juhasem z Vysoké školy Auto Škoda.  

Pro získání aktuálních informací o fungování Parlamentu dětí a mládeže v MH dává 

komise předsedkyni za úkol pozvat na některé z nadcházejících setkání vedoucího 

parlamentu – pana Aleše Rychlého.  
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3.Úkoly od RaMe 

Usnesením č. 614/2015 rada města vzala na vědomí zápis z jednání komise a usnesením 

č.615/2015 rada města s platností od 21. 12. 2015 jmenovala členkou komise p. Svatavu 

Bukvičkovou. 

Jiné stanovisko k zápisu z komise přijato ke dni jednání komise nebylo. Hodnocení činností 

komisí za rok 2015 bude radou města projednáno v lednu 2016. 

 

4.Školní psycholog 

Pí Košková navrhuje zahrnout jako jeden z bodů práce komise pro letošní rok školního 

psychologa.  

Předsedkyně připomněla komisi stanovisko RaMe k institutu školního psychologa i k 

preventivní činnosti Semiramis a navrhuje zvážit možnosti, které ze stanoviska pro letošní 

rok vyplývají: 

Stanovisko RM konané dne 29. 06. 2015 k zápisům z Komise pro výchovu a vzdělávání - 

zasláno pí Koškovou členům komise dne 7. 7. 2015 č.1 – Komise opakované doporučuje RM 

zvýšení časové dotace pro o.s. Semiramis rozšíření působení společnosti na školách 

představuje zvýšené náklady na zajištění programu; město by raději preferovalo spolupodíl 

na financování programu s dalšími poskytovateli prostředků než aby financovalo nárůst 

samo z vlastních zdrojů; pokud přijde společnost s dalšími možnostmi financování, město 

zváží, zda se do rozšíření kapacit pro Semiramis zapojí;  

získání škol. psychologa pro potřeby místních škol rada města se přiklání k možnosti získání 

dotací na zajištění této služby prostřednictvím grantového systému MŠMT; roční náklady na 

zajištění psychologa se pohybují od 250 do 350 tis.Kč. 

Pí Košková sdílela informace získané z mladoboleslavského magistrátu od pí Kristelové. 

Město Mladá Boleslav v současnosti přispívá školám na činnost školní psychologa částkou 

Kč 150 za hodinu, zbytek doplácí škola. Cena za hodinu se pohybuje mezi 250 – 400 Kč. 

Psycholog je k dispozici většinou 1x za týden či 1x za měsíc.  Psychologa mají i menší obce 

Rožďalovice, Bousov či Kněžmost. 

Komise pí Koškovou žádá, aby se obrátila na pí Kristelovou s konkrétními dotazy týkající 

se financování školních psychologů (DPP, faktura,…) a způsobu úhrady ze strany školy 

(především to, z které rozpočtové kapitoly jsou finance čerpány). 

Komise opakovaně žádá radu města o projednání zřízení pozice školní psychologa – 

žádá RaMe, aby se seznámila s příklady dobré praxe, které by prezentovala pí 

Kristelová z Mladé Boleslavi.  

Hlasování: pro  8  proti 0 zdržel se: 1 (tajemnice) 

 

5.Exkurze a výjezdy 

Předsedkyně připravila k tématu následující přehled:  
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Rodiče vítáni 

Podještědské gymnázium, s.r.o. 

Adresa: Sokolovská 328, 460 14 Liberec 14 

Jméno ředitele/ředitelky: Mgr. Dagmar Cvrčková 

Telefon: 485 123 556                                                                                                           

E-mail: cvrckova@pglbc.cz  Web: www.pglbc.cz 

Základní škola Liberec, U Soudu 369/8, p. o. 

Adresa: U Soudu 369/8, Liberec 1,460 01 

Jméno ředitele/ředitelky: Ing. Jiří Veselý 

Telefon: 485 108 417, mobil: 736 202 735                

E-mail: skola@zsusoudu.cz  Web: http://zsusoudu.liberec.cz/ 

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily 

Adresa: Skálova 600, 511 01 Turnov 

Jméno ředitele/ředitelky: Mgr. Michal Loukota 

Telefon: 481 322 770                                                                                                        

E-mail: skola@zsskalova.cz  Web: http://www.zsskalova.cz/ 

Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav 

Adresa: Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy 

Jméno ředitele/ředitelky: Mgr. Jan Šilhán 

Telefon: 778 002 279                             

E-mail: skolakosmonosy@seznam.cz Web: www.skolakosmonosy.cz 

Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková org. 

Adresa: Havlíčkova 1153 293 01 Mladá Boleslav 

Jméno ředitele/ředitelky: Věra Šulcová 

Telefon: 326 723 223 

E-mail: msslunicko.mb@seznam.cz Web: www.msslunicko-mb.cz 

Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace 

Adresa: Dukelská 1112, 293 01 Mladá Boleslav 

Jméno ředitele/ředitelky: Mgr. Marcela Pavlíková 

Telefon: 326 211 170 

E-mail: 5zsmb@5zsmb.cz  Web: www.5zsmb.cz, http://unie5zsmb.webnode.cz/ 

Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, M. Boleslav, příspěvk. org. 

Adresa: Bakovská 7, 293 01 Mladá Boleslav 

Jméno ředitele/ředitelky: Mgr. Jakub Černý 

Telefon: 326 325 973 

E-mail: zsdebr@seznam.cz  Web: www.skoladebr.cz 
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Ekocentra 

Ekocentrum Zahrada při DDM „Na Výstavišti“ 

Jaselská 1475,  293 01 Mladá Boleslav 

E-mail: zahrada@ddm-mb.cz Tel.: 326 329 113    http://www.mb-eko.cz/zahrada 

Semínko země 

Jižní 466 SEMILY 513 01  

E-mail:lenka.hrib@volny.cz Tel.: +420 776 077 186  http://www.seminkozeme.cz 

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec 

Masarykova 1347/ 31 460 01 Liberec 1 

Tel.: +420 482 712 982  E-mail: koci@zooliberec.cz http://www.divizna.eu 

Podralský nadační fond ZOD  

Kateřina Filingerová - katkaf@podralsko.czČeská Lípa, Brniště 1 PSČ 471 29 http://www.podralsko.cz/ 

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 

U Jezu 10 460 01 Liberec 

E-mail: SEV-Jizerka@seznam.cz  Tel.: +420 733 735 875  www.projizerky.cz 

Ekoporadna ORSEJ 

Náměstí osvobození 297 Česká Lípa 470 01 

E-mail: kaiserova@muzeumcl.cz Tel.: +420 774 825 089 http://www.muzeuml.cz 

Středisko ekologické výchovy Český ráj, Ekocentrum Sedmihorky 

Sedmihorky 72  Turnov 511 01 

E-mail: sev.ceskyraj@seznam.cz 

Tel.: +420 602 137 820, +420 606 704 924 http://www.sevceskyraj.cz 

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace Oldřichov v Hájích 5 

463 31  E-mail: info@strevlik.cz                                                                                                       

Tel.: +420 482 360 011  http://www.strevlik.cz 

Čmelák – Společnost přátel přírody 

Švermova 32  Liberec 10, 460 10 E-mail: info@cmelak.cz  

https://www.facebook.com/cmelak.cz  http://www.cmelak.cz 

Ekocentrum Armillaria 

(Mgr. Květa Morávková) 

ZO ČSOP Armillaria Liberec U Nisy 362/6 460 01 Liberec 3 

E-mail: armillaria@volny.cz Tel.: +420 602 154 091, +420 777 171 876, http://www.armillaria.cz 

Geopark Ralsko o. p. s.  

Kuřívody 701, 471 24 Ralsko 

Email: jana@geoparkralsko.cz   Tel.:+420 725 873 310  http://www.geoparkralsko.cz 

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER  

Malá ulička 89  542 26 Horní Maršov 

E-mail: sever-hm@ekologickavychova.cz Tel.: +420 499 874 280, +420 739 203 205 

http://www.sever.ekologickavychova.cz 
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ZO ČSOP Křižánky - Jičín 

E-mail: csopkrizanky@seznamcz Tel.: +420 608 335 112 http://www.csopkrizanky.cz/ 

http://www.csopkrizanky.cz 

Pracoviště environmentálního vzdělávání a výchovy, Správa KRNAP 

Dobrovského 3  543 11 Vrchlabí 

E-mail: mskalka@krnap.cz  Tel.: + 420 499 456 321-2, +420 737 331 912   http://www.krnap.cz 

Muzeum přírody Český ráj 

Prachov 37 

506 01 Jičín 

E-mail: mpcr@seznam.cz 

Tel.: +420 732 858 380 Skype: Marcela Šanderová http://www.mpcr.cz 

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov 

Klášterní 1 550 01 Broumov 

E-mail: vkcb@broumovsko.cz, martina.junkova@broumovsko.cz   

Tel.: +420 491 521 283, 734 443 165        http://www.klasterbroumov.cz 

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 

Pláteníkova 264  258 01 Vlašim 

E-mail: vlasim@csop.cz Tel.: +420 317 845 169, +420 317 845 965   http://www.csopvlasim.cz 

 

 

Škola pro demokracii 

Liberecký kraj 

 

Základní škola a Mateřská škola Zákupy  Jaroslava Neumannová     487883844  neumannova@zszakupy.cz 

 
Základní škola a Mateřská škola, 
Raspenava  

Petr Chvojka  482319003     skola@skolaraspenava.net 

Středočeský kraj 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA, 
PODĚBRADY  

DANA ŠAFRÁNKOVÁ, IVETA MALÍNSKÁ 
312 316 900 zstgm@zstgmpodebrady.cz 

 Základní škola Pečky, okres 
Kolín 

Barbora Glaserová 
724223016barbora.glaserova@seznam.cz 

Žákovský parlament – materiály ke stažení 

http://www.skolaprodemokracii.cz/stahnout-soubor?id=294 

Inkluzivní vzdělávání 

Mapa férových škol 

ZŠ Dubá – nevidomí žáci, hyperaktivní autista 

ZŠ Mšeno – vada zraku + ADHA 

ZŠ Milovice – různé 

ZŠ Veltrusy – PAS 

ZŠ Kralupy – tělesné postižení 

ZŠ Londýnská – různé 

Konkrétní příklad z okolí 

ZŠ Žižkova – Karel Bárta
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Na základě jednání komise se předsedkyně pokusí zajistit exkurzi na následujících 

pracovištích:  

ZŠ V Pekárně – komunitní, svobodná škola http://pro-stastne-deti.webnode.cz/                    

Linda Tomaščík  603 585 350 

ZŠ Skálová Turnov – Rodiče vítáni 

ZŠ Dukelská Mladá Boleslav – Rodiče vítáni 

Středisko ekologické výchovy Oldřichov v Hájích 

ZŠ dr. Malíka, Chrudim 

ZŠ Žižkova, Turnov 

ZŠ Mšeno 

 

Komise žádá RaMe o poskytnutí dopravního prostředku pro potřeby dopravy na 

místo vybrané exkurze.  

Hlasování: ano 7 ne 0   zdržel se: 1 (tajemnice)      

(Pí Kolomazníková odešla a hlasování se již neúčastnila.) 

6.Aktuální témata  

Obědy pro sociálně slabé  

Předsedkyně seznámila komisi s nabídkou Fond Drab, která poskytuje peníze na obědy 

dětem.  http://www.drabfoundation.org/cs/pomahame/  

 

Pí Košková obeznámila komisi s podobnou nabídkou – Obědy pro děti. 

http://www.obedyprodeti.cz/ 

 

Manželé Tykačovi, kteří za projektem stojí, realizují i charitativní projekt Women for 

women zaměřený především na pomoc matkám samoživitelkám. http://www.women-for-

women.cz/ 

 

Změny od 1. 9. 2016 

Mezi členy komise proběhla i krátká debata týkající se změny školského zákona od 1. 9. 

2016.  

 

Sportovní aktivity učitelů 

Pí Bukvičková se dotázala, zda by bylo možné vyhradit v BIOSu určitou hodinu pro 

sportovní využití učitelů působících v Mnichově Hradišti.  

http://pro-stastne-deti.webnode.cz/
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Komise žádá RaMe o vyhrazení 2 hodin týdně zdarma pro sportovní aktivity učitelů 

působících v Mnichově Hradišti. 

Hlasování: pro 7 proti  0  zdržel se 1 (tajemnice)                        

(Pí Kolomazníková odešla a hlasování se již neúčastnila.) 

 

Strategického plánování 

Předsedkyně upozornila na fakt, že jsou již na webových stránkách města objevují 

materiály z jednání o strategickém plánu města. Po zpracování veškerých zdrojů bude 

dobré pozvat pí Kulíkovou, která se strategickým plánem zabývá, a požádat ji o data 

týkající se práce komise.  

 

7.Diskuse 

 

8.Závěr 

 

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

dané setkání, další podklady pro jednání komisi dodala pí Košková (Obědy do škol) či 

průběžně stručně další členové komise. 

č. 1 Komise opakovaně žádá radu města o projednání zřízení pozice školní 

psychologa – žádá RaMe, aby se seznámila s příklady dobré praxe, které by 

prezentovala pí Kristelová z Mladé Boleslavi.  

č. 2 Komise žádá RaMe o poskytnutí dopravního prostředku pro potřeby dopravy na 

místo vybrané exkurze.  

č.3 Komise žádá RaMe o vyhrazení 2 hodin týdně zdarma pro sportovní aktivity 

učitelů působících v Mnichově Hradišti. 

 

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.
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