
Mnichovo Hradiště, Komise pro výchovu a vzdělávání 

Jednání komise - středa 4. května 2016 

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

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

Charvátová, Jaroslava Kolomazníková, Soňa Košková, Soňa Razáková, Vendula Šeflová, Věra 

Vlasáková, Gabriela Luková Sittová (jako host), Kasia Szajda (jako host), Markéta Tomášová 

(jako host), Ivana Průšková (jako host)  

Omluveni: Svatava Bukvičková, Hana Skramuská, Petr Rydval, Jaroslav Vídeňský 

Nedostavili se:  Rudolf Vízek 

 

0. Přivítání 

1. Změny obsazení komise 

2. Projekt s polskými školami – pí Szajda 

3. Školní psycholog – host pí Luková Sittová 

4. Nízkoprahové zařízení – pí Košková 

5. Aktuality z dění v MH - p. Bína 

6. Informace z RaMe 

7. Zápisy do škol 

8. Městský parlament – pí Skramuská 

9. Uskutečněné exkurze (ZŠ Dukelská MB, Svobodná škola V Pekárně MB)   

10. Plánované exkurze – ZŠ Mšeno, ZŠ jedna radost Poděbrady  

11. Strategické plánování MH 

12. Příklady dobré praxe – psychologická, psychiatrická pomoc 

13. Inspirace 

14. Diskuse 

15. Závěr 

 
Program připravila Iva Dobiášová. 

1.Změny v obsazení komise 

Komise byla seznámena prostřednictvím předsedkyně a pí Koškové s rezignací pana Rydvala  

Komise dává RaMě na vědomí rezignaci Petra Rydvala. 

Hlasování: pro 10   proti   0    zdržel se 1 (tajemnice) 

Komise se seznámila s nově navrhovanou členkou komise, s pí Markétou Tomášovou, která pracuje jako 

lektorka nízkoprahových kurzů pro Centrum pro integraci cizinců v Mladé Boleslavi. Pí Tomášová navrhla, 

že pokud by bylo třeba pracovat s žákem cizincem, je schopná minimálně přispět radou či cennými 

kontakty. 

Komise doporučuje RaMě jmenovat novým členem Komise VZAV paní Markétu Tomášovou.   

Hlasování: pro 10  proti 0  zdržel/a se: 1 (tajemnice) 
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Zájem o docházení na schůzky komise projevila i pí Ivana Průšková, a to z důvodů osobních i 

metodických. O samotné členství zatím zájem nemá, ráda by ale schůzky navštěvovala jako host.  

Komise bere na vědomí, že se pí Průšková bude účastnit jednání.  

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel/a se: 1 (tajemnice) 

 

2. Projekt s polskými školami – pí Szajda 

Pí Szajda seznámila členy komise s možností spolupráce s nedalekými polskými školami:  

- online  
- krátkodobé návštěvy 
- dlouhodobé projekty přeshraniční spolupráce  

 Erasmus+ http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/  

 Visegrad fund: http://visegradfund.org/grants/small-grants  

Předpokládaný termín návštěvy představitelů škol v Mnichově Hradišti: 17. záři 2016 (delegace 

z Chojnowa se zúčastní Sousedské slavnosti) 

Město Chojnów (Polsko) – vzdálenost 160 km, cca 2 hodiny cesty 

 Zakladní škola (szkoła podstawowa): 6/7 – 12 let (6 ročníků) 

 Střední škola (gimnazium): 13 – 16 let (3 ročníky) 

Všechny školy mají zájem o: 

- spolupráci v oblasti sportu a kultury: divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění (soutěže, návštěvy)  
- online korespondence mezi žaky 
- společné poznávaní obou měst a jejich okolí  
- vzájemnou inspiraci a sdílení dobré praxe mezi učiteli  

ZŠ 3 http://sp3chojnow.edupage.org/about/ 

témata: ekologie, životní prostředí (náš dům – naše planeta) 

výtvarné zaměření (soutěže mezi žaky) 

ZŠ 4 http://www.sp4.chojnow.eu/wydarzenia,k1.html (foto) 

turistika (společné poznávaní Krkonoš) 

sport (bazén, v budově školy je možnost pro krátkodobé ubytovaní) 

SŠ 1 http://www.gim1chojnow.pl/galeria/ (foto) 

spolupráce školních/žákovských novin  

hudba (kytara) a sport 

SŠ 2 http://gimcho.pl/ (video) 

film a nové technologie (točení a stříhání filmu) 

sport (aktivní klub stolního tenisu a fotbal) 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/
http://visegradfund.org/grants/small-grants
http://sp3chojnow.edupage.org/about/
http://www.sp4.chojnow.eu/wydarzenia,k1.html
http://www.gim1chojnow.pl/galeria/
http://gimcho.pl/
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3.Školní psycholog, host pí Luková Sittová 

Pí Luková Sittová členy komise obsáhle pohovořila o pozici školního psychologa po stránce formální i 

obsahové, včetně finanční. Zmínila souvislosti s novelizací školského zákona. Seznámila komisi 

s přehledem činností, které vykonává školní psycholog. 

 

Příklady činností:  

Základní diagnostika 

Diagnostika logopedických potíží 

Diagnostika poruch čtení, psaní,… 

Diagnostika výchovných problémů 

Následná péče po příchodu z PPP 

Skupinová práce (až třetina času práce školního psychologa) 

Sociální klima ve třídě 

Rozvoj komunikace 

Kariérní poradenství 

Psychohygiena 

Individuální konzultace se zákonnými zástupci 

Individuální konzultace s pedagogy 

Účast na pedagogických poradách 

 

Upozornila i na vznikající minitým na škole: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce.  

 

Po organizační stránce většinou začínají školy s kratším úvazkem pro psychologa, pí Luková doporučuje 

min. 4 hodiny týdně na jedné škole. Doporučuje spíše zkušenějšího psychologa, i vzhledem k tomu, že 

školy s jeho pozicí často sami zkušenosti nemají. V Mladé Boleslavi existuje i supervize školních 

psychologů, setkávají se na pravidelných schůzkách. Pí Luková nabízí případnou spoluúčast a tipy na 

možné školní psychology. Zmínila i to, že na psychiatrii do Kosmonos jezdí psychologové z Prahy, kteří by 

mohli část úvazku přijmout i na blízkých mnichovohradišťských školách. Doporučuje též se poohlédnout 

např. na UK FF – obor psychologie. 

 

Většina školních psychologů pracuje na DPP či DPČ v hodinové taxi Kč 300,- až 350,- za přímou činnost.  

 

Pí Dobiášová upozornila na to, že MŠMT bude na www.rvp.cz zveřejňovat seznamy možných školních 

psychologů, speciálních pedagogů ad. Zároveň podotkla, že počet asi nebude dostačující.  

 

Pí Razáková zmínila, že speciální školy si o finance z plánované výzvy MSMT číslo 22 nebudou moci 

žádat. Předsedkyně podotkla, že se tak děje vzhledem ke koncepci společného vzdělávání, peníze jsou 

určeny pro běžné školy, které se tak mohou lépe připravit na novinky spjaté s novelizací školského 

zákona.  

   

Pí Dobiášová v rámci získávání informací o zájmu ředitelů/ředitelek o pozici školní psychologa obeslala 

vedení škol emailem, s panem Čermákem hovořila osobně. Následující tabulka obsahuje konkrétní 

odpovědi ředitelů/ředitelek k otázce školní psychologa na jejich škole.  

 

 

 

http://www.rvp.cz/
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 Vidíte funkci školního 

psychologa pro Vaše žáky 

v současné situaci jako 

potřebnou?  

Pokud by město dotovalo 

činnost psychologa, byli byste 

ochotni zbylou část uhradit? 

Pokud ano, jak velkou? (např. 

Kč 100,- na jednu hodinu a 

max. 4 hodiny měsíčně) 

Budete případně, 

pokud to bude možné, 

žádat o školního 

psychologa v rámci 

"šablon" – výzva 22? 

ZŠ Sokolovská Školního psychologa 

bychom rádi měli na naší 

škole. 

V tomto ohledu si myslím, že by 

neměl být problém, když by se 

jednalo o částku např. 100,- Kč za 

hodinu. 

Jestliže budou podmínky 

pro nás příznivé, ano, 

zažádáme. 

ZŠ Studentská Určitě ano. Ano, souhlas s navrženým 

rozsahem. 

Zkusíme to.  

ZS Švermova Ano, je potřebná Služby školských poradenských 

zařízení jsou  ze zákona 

bezplatné, tedy i psychologa. 

Město by mělo dostat od MŠMT 

na jeho plat a ostatní náklady 

mzdové prostředky v plné výši. 

Ano 

G Mnichovo 

Hradiště 

Psycholog musí mít 

dostatečné kompetence 

spojené nejlépe s PPP 

50/50 

Ne - od zřizovatele nedostaneme 

ani Kč - nebudu čerpat mzdové 

zaměstnanců gymnázia. 

Ne 

 

Předsedkyně na jednání komise zdůraznila, že je sice možné v blízké budoucnosti o finance na školní 

psychologa žádat, ale ne na neomezenou. Proto se přiklání k dlouhodobému řešení tématu skrze podporu 

města s finanční spoluúčastí samotných škol.   

 

K tématu společného vzdělávání pí Charvátová uvedla, že v blízké době bude MŠ MH navštěvovat 

nevidomé dítě.  

 

4.Nízkoprahové zařízení v MH 

Pí Košková komisi informovala o postupu v rámci projektu nízkoprahového zařízení v MH.   
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) – informace z OSVZ MěÚ MH 

OSVZ vnímá službu NZDM jako velmi potřebnou sociální službu, která v Mnichově Hradišti chybí. NZDM 

by mohlo zajistit poskytnutí služby dětem a mladým lidem, kteří jsou ohroženi patologickými jevy, zažívají 

nepříznivé situace, obtížné události, jejich životní styl ohrožuje je i okolí. NZDM by jim mohlo poskytnout 

bezpečný prostor, poradenství, podporu ve všech jejich obtížných situacích. NZDM  působí dále v rámci 

potřebné prevence. 

Ohledně možnosti zajistit sociální službu NZDM v Mnichově Hradišti proběhlo od minulého setkání komise 

VZAV několik jednání ze strany OSVZ.  

Při informačním jednání na KÚ, kde jsme se dotazovali, zda by mohl poskytovatel služby NZDM, který je 

už v síti sociálních služeb (už tuto službu poskytuje v jiném městě), rozšířit tuto službu i do Mnichova 

Hradiště. Bylo nám zde bohužel potvrzeno, že tato možnost v úvahu nepřipadá, jednalo by se o novou 



Mnichovo Hradiště, Komise pro výchovu a vzdělávání 

službu. V současné době není zaručeno, že by se tato nová služba do sítě sociálních služeb dostala. 

Důležité by bylo vypracovat a doložit potřebnost pro danou lokalitu 

V březnu proběhlo setkání a seznámení s provozem NZDM v Mladé Boleslavi – klub Činžák (Proxima 

sociale). Toto zařízení poskytuje volnočasové aktivity dětem a mládeži ve věku 12 až 22 let, a to každý 

den odpoledne (PO – ČT). Zařízení funguje už delší dobu, vzešlo z požadavku města. Celkový roční 

provoz je cca 1 200 000,- Kč, službu zajišťuje vedoucí + 2 pracovníci. 

Další setkání bylo v NZDM Nymburk  - N klub (Semiramis). Zde byli velice vstřícní, ochotní, poskytli nám 

velké množství podnětů a dalších potřebných informací. Mají zájem nám pomoci, mají zájem o spolupráci. 

Jejich zařízení je jednoduché, malé, plně funkční. Náklady na provoz jsou nižší. 

V březnu se ještě konala informativní schůzka v Praze – Česká asociace streetwork, a to pro získání 

dalších nápadů, možností, inspirací. Dle jejich názoru začíná v republice upadat podpora NZDM, i když 

jsou tato zařízení velmi potřebná. 

V současné době probíhají další jednání s generálním ředitelem Semiramis z. ú a Laxus z. ú.  Mgr. 

Pavlem Plačkem. Řeší se též otázka důležitosti vyhotovení analýzy potřebnosti NZDM.  

 

5.Aktuality z dění v MH - p. Bína 

 Rákosníčkovo hřiště od společnosti LIDL bude umístěno v Lidické ulici.  

 Hřiště u ZŠ Masarykovo náměstí bude dokončeno. 

 Město postoupilo do dalšího kola získání dotace na hřiště na Vrchlickém návrší.   

 Na navýšení počtu dětí a rekonstrukci školní jídelny MŠ Jaselská byla podána žádost o dotaci. 

 Školní jídelna v Mírové ulici + DDM + nízkoprahový klub s navýšením kapacity počtu dětí 

postoupila do dalšího kola posuzování dvou architektonických studií, hledají se možnosti získání 

peněz z dotačních titulů. 

 Na gymnáziu proběhne oprava dívčích a chlapeckých sociálních zařízení. 

 

6.Informace z RaMe 

Stanovisko Rady měst k zápisu Komise pro výchovu a vzdělávání  ze dne 2. 3. 2016: 

  

č. 1 Komise žádá RaMe (vzhledem k probíraným tématům) o poskytnutí informace o současném 

využití zahradního domku v zadní části pozemku u ZŠ Studentská. 

O využití budovy projevili v roce 2015 zájem Skauti, město jednalo o podmínkách využití. Byl posouzen 

stav stavby a nutnost dalšího zajištění sítí (není voda, ani elektřina), náklady se dostaly ke 200 tis. Kč. Pro 

neefektivnost rekonstrukce bylo Skautům nabídnuto jiné místo a  dál se ve využití zahradního domku 

nepokračovalo. 

Rada města přivítá návrhy  ze strany komise, budou-li navrženy. 

  

č. 2 Komise žádá RaME (vzhledem k probíraným tématům) o poskytnutí informací o fungování 

Volnočasového centra MH po uplynutí dotační lhůty (zdarma jako doposud, za jednorázový nájem 

apod.). 

Volnočasové centrum stále spadá do monitorovacího období, při jehož zbudování byly poskytnuty 

dotační  prostředky, a proto stále funguje režim využití stanovený pro monitorovací období. 

Ukončení tohoto období je konec června 2017. Předpoklad tvorby nových podmínek využití je podzim 

2016. 
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7.Zápisy do škol 

Informace jsou aktuální ke dni konání komise. 

 

Základní umělecká škola – informace od pí Hejlové 
Talentové zkoušky do ZUŠ probíhají v týdnu od 9. do 13. května, přijímají se děti do všech 4 oborů, tj. 

hudebního, výtvarného, literárně-dramatického a tanečního.  Děti jsou přijímány podle předem 

stanovených kritérií pro jednotlivé obory a podle možností školy. 

ZUŠ má kapacitu 550 dětí, každý rok je naplněna, v posledních letech stoupá počet nepřijatých dětí právě 

z kapacitních důvodů. Tyto děti pak čekají na uvolněné místo a jsou přijaty přednostně další školní rok. 

V hudebním oboru studuje 300 žáků, ve výtvarném 150, literárně-dramatickém 65 a tanečním 35 žáků. 

Největší zájem je o studium klavíru (105 žáků), sborový zpěv (100 žáků) a výtvarný obor (150 žáků).  

V nabídce hudebního oboru ZUŠ je dále hra na klavír, klávesy, housle, kytaru, elektrickou kytaru, basovou 

kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, pozoun, trubku, lesní roh. V posledních letech 

vzrůstá počet houslistů, vznikl i houslový soubor. Na škole pracuje také saxofonové kvarteto, kvarteto 

příčných fléten a další komorní soubory. Studovat v ZUŠ lze i sólový a sborový zpěv, ve škole pracují dva 

přípravné pěvecké sbory a koncertní sbor.                                                                                                                                                                                                   

Děti od 5 let mohou navštěvovat přípravné oddělení Šikulky, kde si během jednoho školního roku 

vyzkoušejí všechny obory, aby si následně jeden vybraly. 

Každý rok školu zakončí větší množství absolventů 1. stupně (studují 7 let) i 2. stupně (7 + 4 roky), 

v letošním roce školu ukončí 41 absolventů. 

Gymnázium Mnichovo Hradiště – informace od pí Dobiášové 

Přijímací zkoušky proběhly v pátek 15. 4. (do primy) a v pondělí 18. 4. 2016 (do 1. A) (testy CEJ, MAT – 

CERMAT).  

 Přihlášených Přijatých  

Osmileté studium 52 29 

Čtyřleté studium 35 29 

 

Škola bude vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení pro čtyřleté studium. 

 

ZŠ Sokolovská - informace od pí Bukvičkové 

Od září 2016 bude mít ZŠ tři první třídy, přípravka je též naplněna, zbývají poslední volná místa. 

 

2016 Počet dětí u 
zápisu 

Počet přijatých Počet odkladů Počet tříd od září + počet 
žáků v nich 

ZŠ Sokolovská  
- 1. třídy 

71 63 8 3 – po 21 žácích 

ZŠ Sokolovská 
– přípravná třída 

14 14 ---------------------- 1 – 14 žácích 

 

ZŠ Studentská – informace od p. Čermáka 

2016 Počet dětí u 
zápisu 

Počet přijatých Počet odkladů Počet tříd od září + počet 
žáků v nich 

ZŠ Studentská, 
Veselá  

 62 56 6 2 – po 25 žácích 
1 – po 4 žácích (dvoutřídka) 
2 děti - odchod na jinou 
školu 
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MŠ Mnichovo Hradiště  - informace od pí Volfové 

 
ZŠ Švermova – informace od pí Razákové 

Do první třídy byli přijati 3 žáci.  

 

8.Městský parlament – pí Skramuská 

Paní Skramuská se pro nemoc nemohla osobně na jednání komise dostavit. Poskytla následující 

informace:  

Městský parlament má v současnosti následující složení:  

7 členů celkem 

1. ZŚ MH – 1 člen,  

2.ZŚ MH – 1 člen,  

gymnázium MH – 5 členů 

 

Koordinátor – do konce března Aleš Rychlý, nyní Hana Skramuská 

Akce pořádané MPDM či spolupráce na jiných akcích: duben – Ukliďme Česko, Piknik za školou, Stavění 

Máje – vše organizovali 

Spolupráce 1. 5. – Bitva MH, 4. 6.  – dětský den 

léto – dobrovolníci ze zahraničí – program na 2 dny 

 

9.Uskutečněné exkurze: zkušenosti a inspirace 

ZŠ Dukelská Mladá Boleslav 

Středa 6. 4. 2016 

 Literatura: Učitelská kuchařka, Tomáš Feřtek 

 Systematické vzdělávání pedagogického sboru 

 Metody kritického myšlení 

 Práce na vizi školy, její systematické naplňování 
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 Společné sdílení, předávání informací 

 Inspirace v ZŠ Kunratice, ZŠ dr. Malíka Chrudim 

 Pohyb – v širších souvislostech, zdraví psychické, fyzické, sociální 

 Unie rodičů – dobrá spolupráce, dobře fungující 

 Projekt AISIS – Školy v pohybu 

 Projekt Pomáháme školám k úspěchu 

 Koučování 

 Matematika Hejného, konstruktivní metody práce, slovní hodnocení do 3. třídy 

 Inkluzivní vzdělávání (SPU, SPCH,…) 

 Fairtradová škola 

 Školní parlament 

 Rodiče vítáni 

 Školní psycholog – po + pá, 8 – 14 hodin, ročně doplácí cca 120.000,-, přispívá i Unie rodičů 

 Uspořádání lavic do hnízd, potlačení katedry (bokem) 

 Motto: každý pracuje, jak nejlépe dovede. 

 Rodičovské kavárny 

 Školní klub 

 

Svobodná škola V Pekárně Mladá Boleslav 

Středa 27. 4. 2016 

 Škola funguje coby komunitní, není zapsána v rejstříku škol, výuka probíhá od 8 do 12 hodin, 

pondělí – pátek, 1 hodina týdně rodilý mluvčí – angličtina. 

 V současnosti školu navštěvují čtyři dívky a jedna vyučující. 

 Škola je financována rodiči žáků. 

 Děti jsou v individuálním – domácích vzdělávání, přihlášené v Základní škole jedna radost 

Poděbrady. 

 Filosofie školy: důvěra, otevřenost, respektující přístup 

 Přímá komunikace ráno či odpoledne, dále komunikace skrze facebook. 

 Práce s portfolii, pracovními listy, s nápady žáků 

 Důraz na kompetence potřebné pro život 

 Inkluzivní přístup v praxi – dítě s vývojovou dysfázií 

 Není cílem, aby děti byly ve všem průběžné, ale našli si to, v čem jsou nadprůměrné.  

 

Pí Průšková navrhuje na základě zkušeností ze ZŠ Dukelská MB hovořit i s učiteli školy.  

 

10. Plánované exkurze 

ZŠ Mšeno 

Středa 11. 5. 2016 

Odjezd ve 14:00 z parkoviště MÚ MH 

Pí Trunková, http://www.zsmseno.cz/, první i druhý stupeň, 278 žáků 

Možná témata: filosofie školy, přípravná třída, spolupráce a práce s rodiči,… 

Zájemci: pí Dobiášová, Charvátová, p. Bína 

 

ZŠ jedna radost Poděbrady 

P. Monček, http://www.skolajednaradost.cz/, první i druhý stupeň, do 100 žáků 

Možná témata: filosofie školy, přezkoušení dětí z domácího vzdělávání, soukromé školství, rodičovské 

kavárny, práce s týdenními plány tříd, diskuse s učiteli, … 

http://www.zsmseno.cz/
http://www.skolajednaradost.cz/


Mnichovo Hradiště, Komise pro výchovu a vzdělávání 

Navrhované termíny: 19. 5., 2. 6., 7. 6., 8. 6., 16. 6. 2016, odjezd z MH (parkoviště MÚ) 14:00.  

Zájemci: pí Charvátová, Dobiášová, Vlasáková, Razáková, Beranová, Průšková, Šeflová, Bína, Tomášová 

 

 

11.Strategické plánování 

Strategického plánování se z komise pro V a V účastní několik osob.  

Na schůzce konané 20. 4. 2016 v Klubu se objevila v oblasti školství tato témata podporující fungování 

škol: 

 Zajištění kapacity MŠ a ZŠ 

 Udržení středního školství ve městě 

 Vytvoření materiálních předpokladů pro kvalitní vzdělávání ve městě (oprava technického stavu 
školních budov, výstavba/oprava školní jídelny, zřízení pozice školního psychologa, orientace na 
žáky se specifickými potřebami (asistent apod.), podpora alternativních směrů výuky (i jako 
experimentální třída ve stávajících školách)).  

Předsedkyně při jednání v pondělí 2. 5. 2016 navrhla body, o nichž coby důležitých jednala komise od 

doby svého vzniku. Jednalo se o témata:  

 podpora primární prevence rizikového chování (finanční podpora programů certifikovaných 

organizací, spolupráce s městskou policií),  

 podpora celoživotního vzdělávání,  

 spolupráce škol (např. vzájemná výměna dobrý zkušeností),  

 

12. Příklady dobré praxe – psycholog, psychiatr 

Jako další téma pro sdílení dobré praxe navrhuje předsedkyně téma služby psychologů, psychiatrů a 

různých terapeutů pro využití ve školní praxi (možnost předání kontaktu na dané pracoviště zletilému 

žákovi či jeho zákonnému zástupci). 

Prosím zástupce jednotlivých škol a zařízení o zaslání příkladů dobré praxe do pondělí 20. 6. 2016. 

 

13.Inspirace 

Předsedkyně upozorňuje např. na: 

www.nidv.cz  

Série vzdělávání v souvislosti se Společným vzděláváním (semináře pro ředitele a výchovné poradce, 

informace o změnách ve školské legislativě, možné šablony pro čerpání finančních prostředků apod., 

semináře o podpůrných opatřeních pro žáky na běžné ZŠ a MŠ). 

 
www.varianty.cz 

ADHD ve škole a školní družině -  https://www.varianty.cz/akce/63-adhd-ve-tride-skolni-druzine 

Persona Dols-  https://www.varianty.cz/akce/83-persona-dolls-informacni-seminar-a-setkani-s-praxi 

Asistent pedagoga v současné škole - workshop nejen pro ředitele škol - https://www.varianty.cz/akce/79-

asistent-pedagoga-v-soucasne-skole-workshop-nejen-pro-reditele-skol 

ADHD ve třídě, školní družině - https://www.varianty.cz/akce/75 

Rozvoj prosociálních dovedností u dětí v prostředí MŠ - https://www.varianty.cz/akce/74 

Konceptuální učení - příprava dětí se SVP na vstup do školy 17. a 18.6. - 

https://www.varianty.cz/kurzy/277-konceptualni-uceni-priprava-deti-se-svp-na-vstup-do-skoly-17-a-18-6 

http://www.nidv.cz/
http://www.varianty.cz/
https://www.varianty.cz/akce/63-adhd-ve-tride-skolni-druzine
https://www.varianty.cz/akce/83-persona-dolls-informacni-seminar-a-setkani-s-praxi
https://www.varianty.cz/akce/79-asistent-pedagoga-v-soucasne-skole-workshop-nejen-pro-reditele-skol
https://www.varianty.cz/akce/79-asistent-pedagoga-v-soucasne-skole-workshop-nejen-pro-reditele-skol
https://www.varianty.cz/akce/75
https://www.varianty.cz/akce/74
https://www.varianty.cz/akce/74
https://www.varianty.cz/kurzy/277-konceptualni-uceni-priprava-deti-se-svp-na-vstup-do-skoly-17-a-18-6


Mnichovo Hradiště, Komise pro výchovu a vzdělávání 

Vědomá práce s předsudky - úvod do přístupu Anti-bias 9.-10.6. - https://www.varianty.cz/kurzy/278-

vedoma-prace-s-predsudky-uvod-do-pristupu-anti-bias-9-10-6 

Podpůrná opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním - https://www.varianty.cz/akce/78 

 

www.kritickemysleni.cz 

Na stránkách Kritického myšlení jsou k zhlédnutí kurzy pořádané na podzim 2016. 

Pí Beranová hovořila o akci Služby škole MB – Podvečery pro pedagogy Na slovíčko o..  - 

http://www.sskolemb.cz/cs/horni-menu/pro-ucitele/podvecery-pro-pedagogy-na-slovicko-o.html 

První podvečer je 5. 5. 2016 od 17:30 do 19:30 zdarma a je na téma motivace, hostem je ředitelka nové 

školy v Mladé Boleslavi Mgr. Jaroslava Tauchmanová. Jedná se o cyklus podvečerů, jejichž cílem je 

setkání pedagogů na Mladoboleslavsku, sdílení a výměna zkušeností. Každý večer bude věnován jinému 

tématu. Vždy bude pozván host, který na dané téma pohovoří, pak bude prostor na diskuzi.  

14.Diskuse 

V rámci rozhovorů při jednání komise se objevil i dotaz na otázku dopravního hřiště. Toto téma bylo 

hovořeno na setkání preventistů, jež proběhlo v daný den před schůzkou komise.  

 

 

15.Závěr
S příslušnými podklady komisi seznámil/a pan/-í Dobiášová pomocí tištěného programu pro dané 

setkání, další podklady pro jednání komisi dodali: p. Bína, pí Bukvičová, pí Charvátová, p. Čermák, pí 

Košková, pí Skramuská, pí Szajda či průběžně stručně další členové komise. 

 

č. 1 Komise dává RaMě na vědomí rezignaci Petra Rydvala. 

č. 2 Komise doporučuje RaMě jmenovat novým členem Komise VZAV paní Markétu 

Tomášovou.    

č. 3 Komise žádá RaMe v souvislosti s probíranými tématy o informaci týkající se dopravního 

hřiště. Je toto téma pro město v tuto chvíli aktuální? Zvažuje zřízení dopravního hřiště 

v Mnichově Hradišti? Za poskytnuté informace děkujeme. 
 

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.

 

https://www.varianty.cz/kurzy/278-vedoma-prace-s-predsudky-uvod-do-pristupu-anti-bias-9-10-6
https://www.varianty.cz/kurzy/278-vedoma-prace-s-predsudky-uvod-do-pristupu-anti-bias-9-10-6
https://www.varianty.cz/akce/78
http://www.kritickemysleni.cz/
http://www.sskolemb.cz/cs/horni-menu/pro-ucitele/podvecery-pro-pedagogy-na-slovicko-o.html

