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Jednání komise - středa 13. září 2017 

Od 16:30 do 18:10, Gymnázium Mnichovo Hradiště 

Přítomni:  Lucie Beranová, Jiří Bína, Vladimír Čermák, Iva Dobiášová, Soňa Košková, Soňa Razáková, 

Markéta Tomášová, Hana Skramuská, Vendula Šeflová, Věra Vlasáková 

  jako host:  Aleš Krejčík, Gabriela Luková Sittová, Hana Slánská, Michaela Lajnerová 

Omluveni: Helena Charvátová, Alena Hejlová, Jaroslava Kolomazníková, Ivana Průšková 

Nedostavili se: Jaroslav Vídeňský 

 

0.Přivítání, nový člen komise, hosté  

1.Pí Michaela Lajnerová - host, lokální síťařka pro ORP Mnichovo Hradiště 

2. NZDM a aktuality od pí Koškové 

3. Aktuality od p. Bíny 

4. Zpětná vazba od RaMe 

5. Probíhající akce: První pomoc, Listování 

6. Budovy v majetku města - kapacita, možnosti 

7.  MAP  

8. Litomyšl - dvoudenní výjezd 

9. Plánované výjezdy (ZŠ Partyzánská, ZŠ Benátky, ZŠ Kosmonosy) 

10. Termíny setkání pro příští rok                                                                                                                      

11. Příprava hodnocení práce komise za rok 2017                                                                                               

12. Další aktuality 

13. Inspirace 

14. Diskuse 

15. Závěr 

Program připravila Iva Dobiášová. 

0.Přivítání, nový člen komise, představení psycholožek 

Jako nový člen komise byl navržen pí Hajzlerovou ze ZŠ Sokolovská pan Aleš Krejčík. Komisi se 

představil. 

Komise doporučuje RaMe jmenovat novým členem Komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. Aleše Krejčíka (ze 
ZŠ Sokolovská). 

Pro  9 proti 0 zdržel se 1 (tajemnice) 

V úvodu se krátce představily i školní psycholožky, které v MH působí - pí Luková Sittová (ZŠ 

Sokolovská, Gymnázium MH), a pí Slánská (ZŠ Studentská). Shrnuly hlavní činnosti své práce, rozdaly 

vizitky, odpovídaly na jednotlivé dotazy, poskytly základní informace o poskytovaných službách. 

Hovořily např. o školní fobii, školní připravenosti, testech profesní orientace v 8. a 9. třídách. 
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1. Pí Michaela Lajnerová - host, lokální síťařka pro ORP Mnichovo Hradiště 

Mgr. Lajnerová komisi seznámila s projektem MPSV (Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-

právní ochrany dětí). Pí Lajnerová je lokální síťařkou pro ORP Mladá Boleslav. Jednou z aktivit 

projektu je podpořit informovanost spolupracujících subjektů, tedy i zástupců škol, stejně tak i 

policie, zástupců zdravotnických zařízení. Pí Lajnerová bude následně kontaktovat školy, členům 

komise zanechala letáček o své práci. 

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, realizace projektu: 1. 1. 2016 – 30. 

6. 2019www.pravonadetstvi.cz 

Hlavním cílem celého projektu je podpora výkonu sociálně-právní ochrany dětí na všech úrovních a 

další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků. Projekt je zaměřen na posílení 

kapacit na pracovištích orgánů sociálně-právní ochrany dětí v oblasti síťování a vytváření sítí služeb 

pro ohrožené děti a rodiny na lokální úrovni, dále na zajištění kvalitních statistických dat nutných pro 

výkon sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD), nastavení celoživotního vzdělávání a zvyšování 

kvalifikace pracovníků SPOD a na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče s důrazem na pěstounskou 

péči. Projekt by měl přispět k tomu, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu opustit 

a aby pro děti, které se dostávají do systému náhradní péče, byla zajištěna co nejkvalitnější 

individuální péče. 

 V krátké debatě, která po výstupu pí Lajnerové nastala, se objevily otázky, zda se nedubluje činnost 

s komunitním plánováním, zda budou daná zjištění realizována (budou se řešit). Bylo hovořeno i o 

institutu středisek výchovné péče – vznik nových není pravděpodobně příliš podporován. Pí Šeflová 

uvedla, že pokud jej budou mít coby nástroj soudy k dispozici, budou jej využívat.  

2.Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (pí Košková) 

Město MH získalo partnera (Semiramis) pro provozování terénní formy NZDM, na pořadu dne je 

realizace analýzy potřebnosti daného zařízení.  

3. Aktuality – p. Bína 

1) ZŠ Studentská 895 

-          Oprava čerpadla + kotle  63 000 Kč 

-          Oprava střechy (žlaby, sněhové     

zábrany)  155 000 Kč 

-          Hygienické boxy 60 000 Kč 

-          Koupelna Ouředník  86 000 Kč 

-          Luxfery (říjen) 

-          Podhled (říjen)   84 000 Kč 

-          Malby kuchyně a jídelny (září)  80 000 Kč 

-          Rekonstrukce topení a kotelny 

-          Zakrytí topení, sádrokartony 80 000Kč                            

-          Oprava vstupu a balkónu, zakrývání topení   

(Gymnázium) 

-          Malby (Gymnázium)    50 000 Kč 

2)  ZŠ Masarykovo náměstí 

-          Oprava plotu po autonehodě   13 000 Kč -          Zahradní domek (dotace LIDL) 76 000 Kč 

http://www.pravonadetstvi.cz/
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-          Střecha kolny   34 000 Kč 

3)      ZŠ Sokolovská 254 

-          Oprava střechy poškozené větrem 26 000 Kč 

-          Přívod k zásuvce (trampolína)   26 000 Kč 

-          Malby  100 000 Kč 

-          Sociálky (srpen, září)  60 000 Kč 

-          Plot CHANOS (září, říjen)  180 000 Kč 

-          Oprava topení  40 000 Kč 

-          Oprava vstupu CHANOS   12 000 Kč 

-          Venkovní učebna (říjen)  250 000 Kč  

-          Připravuje se: rekonstrukce kotelen 

4)      MŠ Jaselská 

-          Rekonstrukce kuchyně, šaten, kuchyněk a chodby 

-          Připravuje se výběrové řízení na zděný pavilon     … dotace 14,5 mil. Kč 

5)      MŠ Mírová 

-          Sanace krovu         200 000 Kč 

-          Zbourán byt školnice 

-          Připravuje se rekonstrukce kotelny 

6)      ZUŠ 

-          Běžné opravy a údržba, revize 

7)      ZŠ Švermova 

-          Běžné opravy a údržba, revize 

8)      Hřiště za ZŠ Studentská 

-          Podána žádost o dotaci (výsledek budeme znát v listopadu) 

-          Ze Středočeského krajského úřadu jsme obdrželi dotaci ve výši 500 000 Kč 

9)      Komunitní centrum Mírová 

-          Přislíbena dotace ve výši 19,5 mil. Kč 

-          Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele 

včetně zbourání budovy DDM 

-          Je to velmi komplikovaný projekt, nicméně 

přípravy běží 

10)   Volnočasové centrum 

-          Odbor IKH připravuje na základě informací z komisí využití objektu 

Při rozhovoru o výdejně v Mírové ulici p. Bína uvedl, že podmínky zde jsou již delší dobu opravdu 

špatné. P. Krejčík potvrdil, že jídelna nestíhá odbavovat žáky, objevují se dlouhé fronty čekajících dětí. 

Družina chodí sice ve vhodných časových intervalech, ale přesto budova počet dětí nezvládá.  
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U Volnočasového centra se nyní zvažuje ponechat spodní část pro využívání na aktivity města, vrchní 

část pronajímat.  

4. Zpětná vazba – od RaMe 

Usnesení ze schůze RaMě č. 21 ze dne 07.08.2017 

č. 327 Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání konané dne 14. 

června 2017, souhlasí s jeho zveřejněním na webových stránkách města po 16.09.2017 a ukládá 

místostarostovi města předat Komisi pro výchovu a vzdělávání přijatá stanoviska Rady města k 

jednotlivým usnesením komise. Z: místostarosta města T: 25.09.2017 

záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 

5.Probíhající akce: Kurz první pomoci, Listování 

Akce jsou určeny pro žáky všech škol v Mnichově Hradišti. Kurz první pomoci je placen z prostředků 

města, Listování z prostředků MAP.  

Listování, www.listovani.cz 

Úterý 12. září 2017, šesté a osmé třídy, sál ZŠ Studentská, scénické čtení, Život k sežrání 

Kurz první pomoci, PrPom — zážitkové a teambuildingové kurzy první pomoci, www.prpom.cz 

ZŠ Sokolovská + ZŠ Švermova 19. září 2017 

ZŠ Studentská 20. září 2017  

 

6. Budovy v majetku města – kapacita, možnosti 

Pí Dobiášová navštívila na odboru investic a komunálního hospodářství p. Krále, který jí poskytl 

materiály staršího data týkající se tehdy zamýšlených úprav a přestaveb budov – přístavba ZŠ 

Studentská, půdní vestavba ZŠ Sokolovská.  

P. Siber z téhož odboru poskytl výčet budov ve vlastnictví města, většina ale pro případné využití cob 

zázemí školy nevyhovuje z hygienických či dispozičních a bezpečnostních důvodů. Seznam 

neobsahuje bytové domy, mateřské školy, zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice a skladové 

objekty. 

Dneboh 64 – prodejna 

Masarykovo nám. 299 – kanceláře Klubu s.r.o. 

Palackého 236 – prodejna a byt v pronájmu 

Hřbitovní 316 – kanceláře v pronájmu 

Dr. Hořice 549 – rehabilitace v pronájmu 

Turnovská 717 - knihovna 

Zámecká 744 - Volnočasové centrum 

Klášterská 880 – pronájem Skautskému oddílu 

http://www.listovani.cz/
http://www.prpom.cz/
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Masarykovo nám. 1142 (nebytový prostor 2. 

NP) – přechodně Dům dětí a mládeže 

Sokolovská 1464 – Český rybářský svaz  

V současné době jsou v majetku města níže popsané objekty, využívané pro školní výuku: 

ZŠ Sokolovská 254 

ZŠ Sokolovská 56 (pavilon Chanos) 

ZŠ Studentská 895   - v části objektu je v pronájmu Gymnázium 

ZŠ Masarykovo nám. 244 

ZŠ Veselá 70    - v části objektu je mateřská škola 

ZŠ Jana Švermy 380   - objekt je pronajímán Středočeskému kraji 

ZŠ Obránců míru 1078   - objekt je pronajímán Středočeskému kraji 

ZUŠ Palackého 38   - objekt je využíván jako Základní umělecká škola 

 

Možnosti zvýšení kapacity objektů: 

ZŠ Sokolovská 254   - půdní vestavba ve staré části budovy 

ZŠ Sokolovská 56 (pavilon Chanos) - demolice a novostavba patrové budovy 

ZŠ Studentská 895   - přístavba nové budovy nebo nástavba 4. NP 

Někteří členové komise projevili lítost nad tím, že město budovu školy v Podolí před léty prodalo. P. 

Bína uvedl, že z hlediska výstavby školských budov se spíše počítá s výstavbou sportovní haly než se 

školou. V architektonickém návrhu zástavby za LIDLem se počítá se stavbou MŠ. 

Pí Beranová opakovaně připomíná potřebu řešit kapacity škol dříve, než nastane kolapsová situace. 

Předsedkyně navrhuje, pozeptat se na možná nová řešení a nápady RaMe např. na jaře, případně po 

volbách 2018 – vzhledem k tomu, že se tématem letos zabýváme a možné varianty jsme již RaMe 

předali, dala by předsedkyně v této otázce krátkou pauzu a následně téma opět otevřela. 

7. MAP 

Pí Tomášová přinesla letáčky na akce, které na podzim MAP pořádá:  

Listování úterý 12. 9. 2017 - scénické čtení z knihy J. Hájíčka Fotbalové deníky - ač název napovídá, že 

by se mohlo jednat o ryze mužskou zábavu, opak je pravdou, i ženy si v zajímavém představení 

přijdou rozhodně na své.  

Setkání v městském muzeu pondělí 18. 9. 2017 - zájemci, zejména z řad učitelů, ale i neformálních 

vzdělavatelů, budou seznámeni s nabídkou aktivit, jež pro Vás tato instituce připravuje, prostor bude 

i pro Vaše návrhy a podněty, které by pracovníci muzea mohli zahrnout do své budoucí nabídky.  



 Mnichovo Hradiště – Komise pro výchovu a vzdělávání  
 

6 
 

Přednáška Jana Mühlfeita a Kateřiny Novotné  úterý 26. 9. 2017 – přednášející seznámí své 

posluchače s programem, jemuž se intenzivně věnují ve své práci, a to na téma Odemykání dětského 

potenciálu. Vycházejí z předpokladu, že každé dítě se rodí s řadou talentů, jež je třeba plně rozvíjet; 

neměli bychom se jako rodiče či vzdělavatelé zaměřovat na slabé stránky dětí, naopak je třeba u dětí 

podporovat ty oblasti, v nichž jsou úspěšné.  

Dále je plánováno: 

Setkávání pracovní skupiny 

Setkání malotřídek 

Setkání ředitelů 

Čtenářské strategie – pí Bergmannová 

Výjezd do Litomyšle 

Školní parlament – a co s ním 

Pí Tomášová připomněla potřebu registrace na většinu akcí pořádaných MAPem. 

Pí Beranová připomínkovala nevhodný čas pro setkání v muzeu – v danou dobu spousta učitelů ještě 

učí. Navrhuje, zda by nemohl být případně příště čas zahájení o chvíli posunut. 

8. Litomyšl – dvoudenní výjezd 

Vzniká spoluprací KVAV a MAP, je z větší částí financována z prostředků MAP a je určena pro max. 15 

osob.  

Prozatím přihlášení: 11 osob 

GMH: Iva Dobiášová, Petr Mazánek, 

ZŠ Studentská: Lucie Beranová, Tereza 

Nohýnková, Ivana Průšková, Martina 

Sehnoutková,  

ZŠ Sokolovská: Marcela Zahrádková,  

ZŠ Klášter: Hana Hyková, 

DDM: Hana Skramuská, 

MAP: Blažena Hušková, 

Rodičovská veřejnost: Markéta Tomášová 

 

9.Plánované výjezdy  

ZŠ Otevřeno Benátky nad Jizerou 

Ředitelka školy: Mgr. Blanka Kaválková 

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

http://www.zsotevreno.cz/
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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. Zatím 

bez konkrétního termínu návštěvy. 

ZŠ V Oboře (Montessori škola) Kosmonosy 

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 -  5.000,- Kč měsíčně. 

Též zatím bez odpovědi. Předsedkyně školy na konci září obvolá. 

ZŠ Partyzánská Česká Lípa 

Pan ředitel je rozhodně inspirativní osobností, dělají na dobré úrovni žákovské parlamenty, učí zde 

velmi dobrá učitelka OBV a za zhlédnutí zde stojí spousta dalších věcí.  

Pan ředitel navrhl, že kdybychom chtěli přijet, je možné dojet kolem 10:30 do České Lípy, jít se 

podívat na 4. vyučovací hodinu dle našeho výběru, zajít na oběd, projít si školu, popovídat si o tom, 

jak školu vede. Je to podobné jako v Kunraticích, ale zadarmo. Pan ředitel je velmi milý a otevřený.  

Webové stránky: http://www.zspartyzanska.cz/ 

Předsedkyně domluví schůzku, osobní setkání s panem ředitelem na konci září 2017. 

P. Krejčík navrhl, že získá kontakt na návštěvu  v kosmonoské škole V Oboře.  

 

10.Termíny pro setkávání v roce 2018 

Na základě zkušeností z uplynulých let navrhuje předsedkyně ponechat den i čas: 

Středy, od 16:30 

Nechávám termíny i přes blížící se volby, po volbách uvidíme.  

Navrhované termíny: 10. 1. 14. 3. 2. 5. 20. 6. 12. 9. 14. 11.  2018 

 

11. Příprava hodnocení práce komise za rok 2017 

Předsedkyně prosí o podněty a návrhy pro přípravu hodnocení práce komise za rok 2017. 

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

http://www.zsvobore.cz/zakladni-skola/povinne-informace
http://www.zspartyzanska.cz/
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12.Další aktuality 

P.Bína připomněl aktivitu Příběhy našich sousedů, která se patrně zrealizuje na některých školách 

v MH. 

Pí Košková připomněla běh Teribear, k němuž je možné se připojit a podpořit tak děti z dětských 

domovů. 

P. Bína uvedl, že by se příští rok MH mohlo do běhu aktivněji zapojit a spolupořádat ho v MH.  

P Šeflová doplnila, že v MB se běhu účastní i školy. 

Pí Beranová slíbila, že na příští schůzku (15. 11. 2017 pozve pí Kašparovou z Montessori třídy z 5. ZŠ 

MB. 

Nabídka EDUin – kalendář s inspirativními akcemi: http://www.eduin.cz/edukalendar 

- Budoucnost v rukách dětí – neformální vzdělávání jako nástroj sociální  změny, 10. 10. 2017-14. 10. 

2017, (Praha, Plzeň, Písek) 

- 4. Broumovské diskuse: Vize vzdělanosti, 6. 11. 2017-7. 11. 2017, Klášter Broumov 

Česká komora loterijního průmyslu – nabídka – viz letáček, preventivní program, ale jedná se o 

organizaci lobující ve prospěch hazardních společností 

ww.hazardni-hrani.cz, aktivita Úřadu vlády, kontakty na pomáhající organizace, informace,… 

13. Inspirace 

Varianty – www.varianty.cz 

Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí - 50 hod. modul, 

https://www.varianty.cz/akce/145 

Velké otázky o světě - seminář metody filozofie pro děti, 3. 11. 2017, 

https://www.varianty.cz/akce/147 

Jeden svět na školách – jsns.cz  

Příběhy bezpráví - měsíc filmu na školách, letos na téma Příběhy vzdoru, 

https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/mesic-filmu-na-skolach 

Předsedkyně připomíná, že příští setkání se uskuteční ve středu 14. 11. 2017 v MŠ Jaselská MH.   

 

 

14. Diskuse 

http://www.varianty.cz/
https://www.varianty.cz/akce/145
https://www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi/mesic-filmu-na-skolach
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15. Závěr 

č. 1 Komise doporučuje RaMe jmenovat novým členem Komise pro výchovu a vzdělávání 
Mgr.  Aleše Krejčíka (ze ZŠ Sokolovská). 
 
Pro  9 proti 0 zdržel se 1 (tajemnice) 

 

 

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. 

 

 
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. 

 


