
 Mnichovo Hradiště – Komise pro výchovu a vzdělávání  
 

Jednání komise - středa 14. září 2016 

Od 16:30 do 18:15, Velká zasedací místnost MěÚ MH 

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

Hejlová, Jaroslava Kolomazníková, Soňa Razáková, Vendula Šeflová, Hana Skramuská, 

Markéta Tomášová, Jaroslav Vídeňský, Věra Vlasáková  

 Hosté: Ivana Průšková, Katerzyna Szajda, Zuzana Tomášová, Blažena Hušková, Petr 

Kožený 

Omluveni: Helena Charvátová, Soňa Košková 

Nedostavili se: Rudolf Vízek 

 

0. Přivítání 

1. MAP Mnichovohradišťsko – pí Szajda, pí Hušková, pí Tomášová 

2. Aktuality z dění v MH - p. Bína 

3. Výzva MŠMT – Bezpečnost na školách 

4. Školní psycholog – ZŠ Sokolovská, ZŠ Studentská  

5. Využití tzv. šablon  

6. Návštěva z partnerských měst Erzhausenu a Chojnowa 

7. Nápady na exkurze (ZŠ Kunratice, Waldorf Semily, ZŠ Veliš 

8. Termíny pro setkávání pro rok 2017 

9. Příprava hodnocení práce komise za rok 2016 

10. Inspirace 

11. Diskuse 

12. Závěr 

 

1.MAP Mnichovohradišťsko 

Pí Sajzda, pí Hušková a pí Tomášová seznámily komisi skrze prezentaci a handout s MAP vzdělávání na 

Mnichovohradišťsku, zároveň poznaly jednotlivé členy komise. 

 

Místní akční plán vzdělávání má za cíl: : 

- propojeni všech místních aktéru, kteří se podílí na vzdělávání dětí a mládeže (hlavně) do 15 let (ZŠ, MŠ, 

knihovna, muzeum, skauti, atd..) 

- vytvoření příležitosti pro školení a získání inspirací (možnost zaplatit konkrétní školení dle potřeby, 

výjezdy na studijní návštěvu, pozvání experta atd.) pro lidi, kteří se podílejí na učení (učitelé, vzdělavatelé 

atd,..) 

- vytvoření strategie pro rozvoj kvalitního vzdělávání do roku 2023 pro ORP 

Projekt má délku 18 měsíců. 

Členové komise měli možnost se dotázat na konkrétní otázky, které je napadaly. Předsedkyně zdůraznila, 

že MAP je možností, jak ovlivnit témata, o nichž na komisi již skoro dva roky pracujeme. Požádala členy o 

šíření informace mezi kolegy, známými, lidmi, kteří by měli chuť a čas se do aktivity zapojit. Pokud by o 

někom takovém věděli či se sami chtěli do MAP zapojit, ať kontaktují zmíněné osoby:  

Kasia Szajda kasia.szajda@gmail.com  

Zuzana Tomášová zuzana.reholova@seznam.cz  

Blažena Hušková blahuska@seznam.cz  

mailto:kasia.szajda@gmail.com
mailto:zuzana.reholova@seznam.cz
mailto:blahuska@seznam.cz
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Pí Hušková kromě jiného předala kontakt na pí Svobodovou z MAS Český ráj, která by školám mohla 

pomoci s tzv. šablonami.   

 

  
2. Aktuality z dění v MH  

Pí Dobiášová oznámila komisi, že na GMH vykonává funkci ředitelky od 15. 9. 2016 PhDr. Lenka 

Sosnovcová.  Další zprávou byla informace o zřízení nového sociálního zařízení na GMH.  

Pí Kolomazníková informovala o příspěvku, které MH poskytlo MŠ, jež nezřizuje město, ale do nichž 

docházejí děti z Mnichova Hradiště a místních částí.   

Pan Bína na setkání přivedl pana Koženého, náčelníka Městské policie MH, který komisi informoval o 

následujících tématech:  

Parkovné: Pro podporu ranního dovážení dětí do školy na náměstí platí, že od 1. 9. 2016 je možné 

využít 0,5 parkování zdarma. 

Asistenti kriminality: pro potřeby prevence získalo město skrze úřad práce dva tzv. asistenty 

bezpečného města. Jejich činnost spočívá především v ranním dohledu na přechodech, pochůzkách 

v blízkosti škol. Jejich pracovní doba je od 7:00 do 15:30.  

Kamerový systém: od října bude v provozu nový kamerový – digitální systém 

Drogové testery: městská policie je pořídila.  

Přednášky: v průběhu roku probíhají přednášky pro MŠ, ZŠ, SŠ dle zájmu škol a možností MěP 

Doprava: pan Kožený informoval o jednosměrných ulicích a omezení parkování  

Pan Vídeňský hovořil o tom, že na ZŠ Studentská pořádá setkávání s učiteli za účelem předávání 

zkušeností při práci s třídními kolektivy. Dále podotkl, že by bylo dobré, kdyby se asistenti 

bezpečného města objevili v době hlavní přestávky GMH před touto školou za účelem prevence 

kouření.  

Pí Beranová upozornila na to, že by asistenti i městská policie měla procházet nejen oficiální cesty a 

chodníky, ale i též různé zkratky a neformálně vytvořené cestičky.   

Následně se rozpoutala debata, kde všude by se asistenti měli objevit. Předsedkyně diskusi uzavřela 

konstatování, že se spojí s řediteli škol a nabídne jim možnost dohodnout se s asistenty na 

konkrétní spolupráci.  

 

3. Výzva MŠMT – Bezpečnost na školách 

Předsedkyně informovala o tom, že MŠMT vyhlásilo na období  od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dotační 

program  „Bezpečné klima v českých školách“ (č.j. MSMT-11483/2016-2). 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-program-bezpecne-klima-v-ceskych-skolach-1 
Účel dotace: 
1.Práce s pedagogickými sbory, skupinové supervize v oblasti bezpečného klimatu ve školách, 
2.podpora prohlubování odborných znalostí a praktických dovedností při práci s tématem bezpečné klima ve 
školách, zejména podpora supervizí a kazuistických seminářů, 
3.vzdělávání a metodická podpora pedagogů pro práci s třídnickými hodinami ve školách, 
4.vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, v oblasti bezpečného klimatu ve školách, 
5.vzdělávání školních metodiků prevence v oblasti bezpečného klimatu ve školách, 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-program-bezpecne-klima-v-ceskych-skolach-1
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6.vzdělávání metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v oblasti bezpečného klimatu ve 
školách, 
6.vzdělávání ředitelů a jiných vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti bezpečného klimatu ve 
školách.                                                                                                                                                              
Oprávněný žadatel: Žadateli o dotaci v rámci tohoto programu mohou být právnické osoby vykonávající činnost 
mateřské, základní, střední školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele. 

 

Dotace by šlo vhodně využít v práci vzdělávání kolektivů v otázce prevence rizikového chování.  

 

4. Školní psycholog – ZŠ Sokolovská, ZŠ Studentská  

Předsedkyně požádala o seznámení s aktuální situací na začátku školního roku 2016/2017. 

Pí Kolomazníková vysvětlila, že školy zvláštní příspěvek na činnost školního psychologa nezískaly – 

je totiž možné na tuto činnost čerpat z příspěvků, které již školy získaly – konkrétně z provozních 

nákladů a z rezervního fondu.  

 

Pí Beranová upozornila na to, že školy v Mladé Boleslavi dostávají příspěvek coby školy zřizované 

MB, ale zároveň mohou čerpat i příspěvek na psychologa.  

 

Pí Bukvičková seznámila komisi s tím, že školní psycholog (Mgr. Gabriela Luková) na ZŠ Sokolovská 

začne působit v druhé polovině září 2016. 1x za 14 dní od 8 do 12 hodin, cca 1x za měsíc odpoledne 

pro rodiče.  

 

5. Využití tzv. šablon 

Předsedkyně v souvislosti s probíraným tématem školního psychologa připomněla možnost čerpání 

prostředků z tzv. šablon. 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_sablony_I/Avizo_kveten_2016/Priloha_c_3_Prehled_sa

blon_avizo.pdf - Dokument Přehled šablon a jejich věcný výklad je přílohou č. 3 výzvy č. 02_16_022 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro méně 

rozvinuté regiony) a výzvy č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro hl. m. Prahu) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(OP VVV). Šablony jsou určené např. na školní psychology, vzdělávání pedagogů, asistenty 

pedagoga atd.  

 

6. Návštěva z partnerských měst Erzhausenu a Chojnowa 

Předsedkyně zprostředkovala pozvánku pí Kulíkové: 

Zvu vás a další členy a členky komise především na tři veřejné akce, po každé bude možnost navázat 

večeří a společným posezením. 

Čtvrtek 15. 9. od 17:30, sál KLUBu – debata o uprchlících v Erzhausenu – zástupci 

Erzhausenuse podělí o konkrétní zkušenosti s přijímáním uprchlíků a seznámí nás s tím, co přináší 

pro samosprávu i obyvatele pobyt aktuálně 180 uprchlíků ve městě. Jaké problémy řeší, jak se 

uprchlíky daří integrovat (mimo jiné i do školek a škol). Na debatě bude zajištěno 

tlumočení. Návazně se můžete připojit ke společné večeři U Kvapilů. 

·      Pátek 16. 9. od ca 16:00 – 18:00 – setkání zástupců MH, Erzhausenu, Chojnowa – společné 

setkání a sdílení zkušeností s podporou aktivního života a dobrých vztahů ve městě (podpora 

spolků, zapojování občanů, podpora dobrovolnictví), místo bude ještě upřesněno (návazně společná 

večeře U Mydlářů). 

 Sobota 17. 9. – Erzhausen i Chojnow budou mít stánek na sousedské slavnosti + další aktivity 

(německý tenisový klub a český tenisový klub budou společně v Mírové ulici učit děti hrát tenis; děti 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_sablony_I/Avizo_kveten_2016/Priloha_c_3_Prehled_sablon_avizo.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_sablony_I/Avizo_kveten_2016/Priloha_c_3_Prehled_sablon_avizo.pdf
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z Chojnowa vystoupí na hlavním pódiu), v 15:15 slavnostní podpis partnerské smlouvy 

s Chojnowem na hlavním pódiu, od ca 18 hod společná večeře na faře (grilování). 

 

7. Nápady na exkurze (ZŠ Kunratice, Waldorf Semily, ZŠ Veliš) 

Předsedkyně zkontaktovala v průběhu letních měsíců ředitele výše uvedených škol a na dnešní 

schůzce žádala členy komise o vyjádření k plánovaným exkurzím: 

 

ZŠ Kunratice 

Ředitel školy: Mgr. Vít Beran 

Předškolní 420 / 5, 148 00 Praha 4 Kunratice 

Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty a partnerská škola projektu Klinická 

škola 

Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty 

Pilotní škola projektu "Pomáháme školám k úspěchu" 

Škola je zařazena v síti SZU "Škola podporující zdraví" a je držitelem titulu "EKOŠKOLA" 

kancelář škola: +420 261097211; fax.: +420 261097222 

ředitelna: +420 261097212; mobil: +420 724370813 

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

 

Předsedkyně kontaktovala ředitele, který potvrdil možnost návštěvy formou akreditovaného DVPP:  
Akreditované programy I 
Metody aktivního učení 
Využití metod RWCT ve výuce 
RWCT ve výuce matematiky na 1. st. ZŠ 
Propojení čtenářství a matematiky s využitím 
metod RWCT 
Dílna čtení 
Dramatická výchova a čtenářské strategie 
Management třídního kolektivu 
Proč měnit školní kulturu? 
Netradiční sporty v hodinách TV 

 
Akreditované programy II 
Využití metod RWCT ve výuce II 
Praktická ukázka výuky matematiky na 1. st. 
ZŠ 
Propojení čtenářství a matematiky s využitím 
metod RWCT II 
Rozvoj mentorských dovedností 
Netradiční sporty v hodinách TV - brännball, 
kickbrän, volbrän, kin – ball… 

 

Podrobnější informace k akreditovaným programům nechává předsedkyně členům 

k nahlédnutí, z hlediska předešlých návštěv na školách upozorňuje na programy: 

Management třídního kolektivu Proč měnit školní kulturu? Rozvoj mentorských dovedností 
 

Pan ředitel Beran navrhuje jako základ využít programu Metody aktivního učení. 

Předsedkyně navrhuje seznámit s možností výjezdu i další pedagogy na školách. Zároveň 

poprosila členy o vyjádření zájmu do příští středy – 21. 9. 2016. V souvislosti s návrhem pí 

Beranové (dotázat se, zda by bylo možné vzdělávání financovat z MAPu), prosí předsedkyně 

o vyjádření v následujícím duchu:  

Mám zájem a mohu. 

Mám zájem – upřednostňuji placení z MAPu. 

Nemám zájem. 

Vlastní vyjádření: ……………………………….. 

 

 

Waldorfská základní a střední škola Semily 

Ředitel školy: Mgr. Ivan Semecký 

Tyršova 485, 513 01 Semily 

tel. 732736862  info@waldorf.semily.cz,  www.waldorf-semily.cz 

mailto:vit.beran@zskunratice.cz
http://www.zskunratice.cz/
mailto:info@waldorf.semily.cz
http://www.waldorf-semily.cz/
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Navrhovaná témata: celková filosofie Vaší školy a způsob výuky a hodnocení, školní klima, 

spolupráce učitelů a pod. 

 

Předsedkyně pana ředitele kontaktovala, ochotně s návštěvou souhlasil, čeká pouze na 

konkrétní návrhy termínů. 

Návrhy na termíny: 2. 11. 2016, 10. 11. 2016 

Předsedkyně pana ředitele zkontaktuje. 

 
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  

Obecně prospěšná společnost Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. vznikla v roce 

2003 jako alternativa ke stávající vzdělávací nabídce v našem regionu. Ve své krátké historii 

škola prokázala, že má v této nabídce své nezastupitelné místo. Kromě vzdělávání se 

obecně prospěšná společnost věnuje řadě dalších aktivit, které přispívají k udržitelnému 

způsobu života nejen na venkově, ale též v přilehlých městech. Školné Kč 500,- měsíčně. 

 

Předsedkyně pana ředitele kontaktovala, ochotně s návštěvou souhlasil, navrhoval i srpnový 

termín, který ale komise vzhledem k letnímu programu členů komise nevyužila. Nyní ředitel 

čeká na konkrétní návrhy termínů setkání. 
Návrhy na termíny: 5. 10. 2016, 12. 10. 2016                                                                  

Předsedkyně pana ředitele zkontaktuje. 

 

Další zjištěné informace: 
ZŠ Otevřeno Benátky nad Jizerou 

Ředitelka školy: Mgr. Blanka Kaválková 

Miroslava Soumara 2, 294 71 Benátky nad Jizerou http://www.zsotevreno.cz/  

Školní rok 2016/2017 zahájili ve čtvrtek 1. září jako Základní škola zapsaná do rejstříku škol 

a školských zařízení s dvěma třídami. V jedné třídě jsou děti z nultého až druhého ročníku. V 

druhé třídě jsou děti ve třetím až pátém ročníku. Třídy mají kapacitu 15 dětí. Školné Kč 

3.000,- měsíčně. 
 

Předsedkyně se spojila s členem správní rady (Mgr. Marek Fajfr, PhD.), s nímž se zná, a 

posléze i s ředitelkou školy. Domluvila se s nimi na možné návštěvě na sklonku školního 

roku 2016 – 2017. Členové komise s návrhem souhlasili 

  

ZŠ V Oboře (Montessori škola) Kosmonosy 

http://www.zsbp.cz/
mailto:info@zsbp.cz
mailto:jitersky@gmail.com
http://www.zsotevreno.cz/
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Základní škola V Oboře je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zapsaná jako 

základní devítiletá (oboustupňová) škola, zahájila výuku 5. 9. 2016.   

Místo vyučování: Puškinova 754, 293 06 Kosmonosy Školné Kč 5.000,- měsíčně. 
 

Předsedkyně navrhuje domluvit v případě zájmu návštěvu na sklonku školního roku 2016-

2017. Členové komise s návrhem souhlasili 

 

Další návrhy na možné exkurze: 

Na základě tipů zaslaných členkami komise a hledání pí Dobiášové jsou dalšími možnými 

návrhy na exkurze:  

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

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s., Strossmayerovo náměstí 990/4, Praha 7 – Holešovice 

http://www.prirodniskola.cz/ 

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

Pí Vlasáková zmínila, že na Strossmayerově náměstí byla otevřena pobočka ekoškolky.  

Pí Beranová navrhla pozvat do MH pí učitelku z montessori třídy, která působí na ZŠ 

Dukelská MB. Předsedkyně poprosila pí Beranovou o získání kontaktu za účelem možnosti 

uspořádání odpoledního setkání pro zájemce o téma. 

  

8. Termíny pro setkávání v roce 2017 

Na základě zkušeností z dvou uplynulých let navrhla předsedkyně ponechat den i čas i 

místo: 

Středy, od 16:30, Velká zasedací místnost MÚ MH 

Schválené termíny:  

4. 1.  1. 3.  3. 5.  14. 6.  13. 9.  15. 11.  2017 

 

9. Příprava hodnocení práce komise za rok 2016 

Předsedkyně prosila o podněty a návrhy pro přípravu hodnocení práce komise za rok 2016. 

Návrh textu hodnocení předsedkyně pošle v listopadu s pozvánkou na letošní poslední 

setkání.  

 

10. Inspirace 

Varianty – www.varianty.cz: 

S komiksem do hodiny 23.- 24. 9. 2016 (oba dny 9-17 hodin) 

http://www.zsvobore.cz/zakladni-skola/povinne-informace
http://www.lesnims.cz/lesni-klub-bridlicka.html
http://www.prirodniskola.cz/
http://www.zivothrou.cz/
http://www.varianty.cz/
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Cílem komiksového workshopu je propojit důležitá témata současného světa s komiksovým příběhem, 
prohloubit řemeslné dovednosti účastníků v oblasti komiksového tvoření. 

Velké otázky o světě 5.- 6. 10. 2016, 9:00 - 17:00 

Filosofie pro děti, s kterou se na semináři seznámíte, umožňuje účastníkům vést společný dialog a 
jeho prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým myšlenkám a zkoumat 
různé problémy a témata současného světa.  

Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí – 50 hod. 

Kurz osvětlí příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění pro vzdělávání dětí. Účastníci získají přehled 
o službách souvisejících s prací a péči o děti (OSPOD, sociální, spec. ped. a psychol. služby); rozvíjí 
kompetence AP ve zvládání obtížných situací spojených s chováním dětí, budou reflektovat vlastní 
práci, komunikaci a spolupráci s pedagogy. Kurz spojuje výhody domácího studia formou e-learningu 
a prezenčních setkání v rozsahu 3 x 8 hodin. 

Co (z)může jedinec? 

Cílem semináře je přinést nejen aktuální informace o lidských právech a jejich dodržování ve světě, 
ale hlavně seznámit účastníky s metodami, které napomohou studentům pochopit téma do hloubky. 

Jeden svět na školách: 

Příběhy bezpráví - měsíc filmu na školách  

www.jsns.cz/cz/news/5/V_listopadu_ozije_nase_moderni_historie.html?news_id=469 

Už podvanácté se budou v průběhu listopadu žáci na stovkách základních a středních škol po celé 

České republice seznamovat prostřednictvím filmů a besed s  pamětníky, historiky či filmaři s naší 

moderní historií.   
 
JAK PRACOVAT S TÉMATEM RADIKALIZACE MLADÝCH EVROPANŮ 
Langhans Praha, 30. 11. 2016 od 09:00 do 17:00  Cena: zdarma 

 

CO SE NENOSÍ 
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno7.12.2016, 09:00-17:00, zdarma 

 

11. Diskuse 

 

12.Závěr 

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

dané setkání, další podklady pro jednání komise dodaly členky MAP a průběžně stručně 

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

 

http://www.jsns.cz/cz/news/5/V_listopadu_ozije_nase_moderni_historie.html?news_id=469

