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Zápis z jednání komise pro vzdělání, sport a zájmovou činnost 
         konané dne 9.10.2019 v přednáškové místnosti volnočasového centra, od 16:00 do 17:45 hodin. 

 
 
 

 
Přítomni: Mgr. Lucie Beranová, Ing. Jaroslava Kolomazníková, Mgr. Aleš Krejčík, Ing. Jan Mareš, Mgr. Petr Mazánek, 

Ing. Josef Ort, , Mgr. Soňa Razáková, Mgr. Iva Štrojsová, PhDr. Markéta Tomášová, Věra Vlasáková, Hana 
Skramuská 

Omluveni: Martin Blažek, Helena Charvátová, Ing. Tomáš Ježek, Mgr. Ivana Průšková, Mgr. Vladimír Čermák, Bc. 
Soňa Košková 

Nedostavili se:    
 

 

PROGRAM:  
 1. Zahájení a přivítání komise 

2. Rekapitulace současného působení komise 
3. Kapacity škol 
4. Informace z MAP 
5. Sport (Atletický stadion J.Hrona, Bios) 
6. Stanovení dalších termínů jednání 

 
1) Komise byla přivítána místostarostu Mareše a byl představen program jednání. 

 
2) Konstatování, že stále není žádný předseda komise – nikdo se nehlásí, proto se setkání komise budou do 

budoucna odehrávat v podobném duchu a lehce se rozvolní cca 1x za čtvrt roku či pololetí. 
Mohl by suplovat MAP? 
MAP nedostává dostatek informací od RaMě. 
Markéta Tomášová – MAP nechce suplovat roli komise, funkcí MAPu je spojovat školy, stmelovat je, 

spolupracovat… - v současné době jsou na městě v oblasti školství velmi třaskavá témata, která MAP ze své 
podstaty suplovat nemůže. MAP má úkoly sepsané v projektu, je jich nemálo, jsou potřebné pro zvyšování 
kvality vzdělávání v ORP MH 

Iva Dobiášová – otázkou je to, čím by se měla komise zabývat; měl by být nalezen člověk, který dovede 
kvalitně posouvat diskusi a řídit ji; výjezdy v minulé se řešila závažná témata; 4 schůzky ročně by měly být 
minimum, aby se stihlo hovořit o tom, co je podstatné z hlediska vzdělávání, které by mělo být důležitým 
tématem pro město 

Věra Vlasáková – na komisi se sešli všichni (zastoupení MŠ, ZŠ, KDM…), rovnoměrné zastoupení; nešťastné 
spojení sportovní a vzdělávací komise (někteří z minulé školské komise kvůli tomu spojení už nepokračují 
dále v současné komisi) 

Honza Mareš – sportovní komise v minulosti nefungovala příliš dobře, proto toto spojení (sport je velmi blízko 
školství, návaznost na školství v podobě kroužků apod.) 

Aleš Krejčík – spojení školství a sport mu nevadí, vidí provázanost, příklad fungování sportovní komise v 
Turnově 

Lucie Beranová – sport. komise nefungovala, protože už si nerozdělovali peníze 
Komise se bude setkávat alespoň 4x ročně; sportu je třeba se věnovat víc, Honza Mareš si bere na starost – 

bude přinášet na komisi sportovní témata; další téma zájmová činnost - garant Hanka Skramuská 
 

3) Velká část členů byla na prezentaci demografické studie ohledně kapacit škol; jak to cítíme? Jakým směrem by 
se to mělo ubírat?   
Do konce roku bude setkání s architektem, navíc funguje i pracovní komise pro kapacity. 
Otázka kapacit ve školství souvisí i s otázkou kapacity rozpočtu. 
Soňa Razáková – kolik financí je město ochotno vložit na otázku řešení kapacit? 
Iva Štrojsová – kolik IVP je ve školách? V mnoha případech jsou v MH školách nadlimitní počty; poradny mají 

ze zákona povinnost vzít dítě k vyšetření do 4 měsíců, ale kapacitně nestíhají, obcházejí zákony, děti se v 
mnoha případech dostávají do poradny i za rok či dva 

Z prezentace demografické studie vyplynulo, že pokud se pořeší naše děti, nic se stavět nemusí; pokud 
budeme poskytovat vzdělávání dětí z celého ORP plus budeme chtít zajistit kvalitu vzdělávání (24-26 dětí), 
budeme muset dostavit. Komise se shoduje na tom, že chce zajistit kvalitu vzdělávání (nižší počet dětí ve 
třídách) tedy dostavit další budovu, aby se poskytl větší komfort dětem  

Informace od paní Razákové o chystané změně ve financování regionálního školství! – ředitel bude moct dělit 
hodiny (ale realita je taková, že ředitelé nemají učitele ani prostory, aby tato dělení mohla nastat) – nastane od 
prvního ledna (změna financování nejde za žákem, ale za učitelem, je to tedy priorita MŠMT) Otázkou je jak si 
s tím město poradí - i toto by stálo za úvahu zahrnout 
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Diskuse o udržitelnosti fungování potencionálních nových školních objektů v případě snížení počtu žáků. 
Budovy by se měly postavit natolik kvalitně, aby byly energeticky úsporné, víceúčelové (totéž i u tělocvičen); 
doba projektování nebude krátká. Jednoduché řešení není na místě. 

Odbor F+Š opakovaně upozorňje starosty, že mají ze zákona povinnost zajistit vzdělávání pro své žáky – nikdo 
nereagoval; MH opravdu může ze zákona děti odmítnout. Jedna z možných cest, aby se obce spojily a 
vystavěly si svou školu  - všechny obce logicky směřují k MH, které je uprostřed ORP (navíc jsou tu na 
školách různé kroužky, ZUŠ…) 

Komise se shoduje na požadavku na nízké počty žáků ve třídách 24-26 dětí. Mělo by se vybudovat takové 
zázemí, aby mohl probíhat kvalitní vzdělávací proces. Pokud chceme zvyšovat kvalitu, tak je jen otázka kolik 
tříd. Plus je třeba vybudovat si prostor pro to, aby bylo možné přesunout děti z Chánosu, až bude nutná jeho 
rekonstrukce. 

Návrh najít rezervy v současných prostorách, např. na ZŠ Studentská (zrušit počítačové učebny, nakoupit 
notebooky jako v ZŠ Švermova či tablety; učit by se dalo i v kuchyňce; výuka určitých předmětů může 
probíhat i na sále – např. dramatická výchova – přizpůsobit nabídku zájmových předmětů prostorám školy) 

Chce město investovat větší částku peněz do kvality školství? 
Schůzky pracovní skupiny zabývající se kapacitami – mohli by členové komise dostávat zápisy z této schůzky? 

- bylo by dobré, abychom je měli k dispozici před dalším setkáním komise, abychom to mohli prodiskutovat 
 

4) Setkání preventistů proběhlo 26.9.,přizvány i školní psycholožky, proběhl výjezd do NZDM, plánuje se do dvou 
jabloneckých škol (pracují zajímavě s tématem prevence na škole), akce pod MAP (Kyberšikana, Neklidné a 
nepozorné dítě pro rodiče a učitele; Komunikace pro učitele David Čáp; Tomáš Titěra na téma zpravodajství, 
mediální vzdělávání) 

Iva Dobiášová také upozornila na dvě grantové výzvy (prorodinná opatření – na příměstské tábory – pod MAS 
Český ráj, info Robert Rölc; výzva na podporu ZŠ a MŠ) 

Dále výzva MŠMT na prevenci (do 18.10.) - Semiramis připravil text na vyplnění tabulky žádosti (GMH a 
Studentská mají zájem) 

Pod MAPí pracovní skupinou pro rovné příležitosti je naplánována série kulatých stolů – na téma přechody 
MŠ/ZŠ (11.11. - bude asi 11 účastníků), ZŠ 1.st./2.st. atd. 

Dále zde byl připraven Kodex školy, aby děti měly rovné příležitosti ke vzdělávání (valná většina škol ve větší 
míře realizuje) 

Informace o přípravě simulace zastupitelstva pro děti; rozjíždí se větší spolupráce mezi školami a muzeem 
Žákovské projekty – přihlášený tým z Kláštera, Kněžmostu, z gymnázia několik týmů – podpora od MAPu na 

realizaci projektu, vtažení do komunitního života (1. schůzka 22.10.) 
 

5) Činnost komise v oblasti sportu 
Není nastaveno ideální fungování sportoviště u ZŠ Studenstká – basketbal, zamčená klec, klíč jen na vyžádání, 

bylo by dobré, aby bylo otevřeno permanentně i vzhledem k tomu, že bylo pořízené z dotace 
Nikdo nerespektuje zákazové značky, stále se na RaMě řeší fungování sportoviště – měla by být osoba 

nastálo, která by dohlížela na fungování sportoviště (správce), Stadion by měl být co nejdostupnější, využívá i 
KDM o prázdninách. Zavřené sportoviště je nanic. Funkci správce by mohl vykonávat nějaký aktivní senior. 

usnesení komise: Komise VSZČ doporučuje Radě města, aby fungování atletického areálu bylo pod 

dohledem v době provozních hodin tak, aby mohlo být volně využíváno pro příchozí. 
Hala Bios – Krejčík – začínají odpadávat lišty, přitloukají hřebíčky, poničené parkety. Hala se blíží na hranici 

své životnosti a měla by být revize na plochu 
Jelikož běhy u ZŠ Sokolovská (sprint či delší tratě) – se realizuje jen na silnici v ulici Mattušova, požadavek na 

vyznačení lajny na 100 m. 
  

6) diskuse, závěr 
Dotaz na ředitelku MŠ - v pátek 11.10. proběhne výběrové řízení v 10 h 
Místostarosta podal informace ohledně dopravního hřiště – je proškolený městský policista na výuku dopravní 

výuky, plánuje se výměna povrchu (nový asfalt), bude menší plocha (nové standardy už nepotřebují tak 
velkou plochu), je grant od Škoda Auto na vybavení dopravního hřiště – nejspíš na jaře 2020; stávající stavba 
u dopravního hřiště nyní využívána Osmaka Opo, částečně uvolní pro sklad kol a značek; dopravní výuka 
bude probíhat ve Volnočase; V ORP MH by si děti měli dělat průkaz cyklisty v MH. 

Připravuje se NZDM v MH (bývalá ševcovna) – peníze z grantu ze Škodovky, problém byl s výběrovým řízením 
na vybudování toalet, tím se prodlužuje otevření NZDM; terénní pracovník Semiramis bude fungovat jako 
stálý pracovník nízkoprahu. 

Projekt geostezky Terezy Nohýnkové ze ZŠ Studentská – bude u ZŠ Studentská; projekt uspěl pod hlavičkou 
KČT; možná napojit na stezku v lesoparku, budou tam tabule, dendrofon, jeskyně zamřížovaná, v jeskyni 
bude něco zajímavého (připravuje Ondřej Lochman s Lukášem Umáčeným) 

Komise upozorňuje do budoucna počítat i s možným nedostatkem učitelů (postavíme sice nové třídy, ale 
nebude v nich mít kdo učit) – už nyní jsou učitelé na pokraji sil, věkový průměr učitelů je vysoký (na ZVS např. 
53+), město by mělo uvažovat, jakými možnými cestami podpořit, aby tu pedagogové chtěli učit (např. byty 
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pro učitele) – na předposlední RaMě schváleny nové možnosti přidělování bytů v zájmu města, v plánu je 
oslovovat zástupce jednotlivých škol, muzea, MP atd., aby se byty přednostně přidělovaly jim),  

Ve školách je nedostatek počítačů pro učitele. 
 
 
 

Zapsal: Jan Mareš  
Rozesláno:   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise pro vzdělání, sport a zájmovou činnost a odbor Kanceláře vedoucího úřadu. 

 


