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                  Zápis z jednání komise pro vzdělání, sport a zájmovou činnost 
         konané dne 20.11.2019 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16:30 do 18:15hodin. 
 
 
 

 
Přítomni: Mgr. Lucie Beranová, Martin Blažek, Helena Charvátová, Mgr. Aleš Krejčík,  Ing. Jan Mareš, Ing. Josef 
Ort, MBA, Mgr. Soňa Razáková, Hana Skramuská, PhDr. Markéta Tomášová 
  
Omluveni: Mgr. Vladimír Čermák, Mgr. Petr Mazánek, Mgr. Ivana Průšková, Mgr. Iva Štrojsová, Věra Vlasáková, 
Ing. Jaroslava Kolomazníková 
    
Nedostavili se: Ing. Tomáš Ježek   
 

 

 

Program: 
1) Zahájení – Ing. Jan Mareš 
2) Kapacity škol, aktuální situace – Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 
3) Sport v Mnichově Hradišti, BIOS, 
4) Plánované akce MAP – PhDr. Markéta Tomášová 
5) Diskuze  
6) Závěr, termíny setkání v roce 2020 

 

1)Zahájení – Ing. Jan Mareš 
Ing. Mareš přivítal přítomné členy, zahájil poslední setkání komise v letošním roce. Sdělil, že s aktuální 
situací ohledně kapacity škol seznámí členy komise starosta města – Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 
 

2)Kapacity škol v MH, aktuální situace – Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 
Starosta města uvedl, že co se týká řešení kapacity škol v Mnichově Hradišti, na tomto se stále aktivně 

pracuje, je připraven plán krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý. Krátkodobý plán se týká cca tříletého 
období. V dobré variantě by bylo udržet ve třídě nižší počet dětí. Dalším cílem je zachování přípravné 
třídy. Ve školním roce 2020/2021 se plánuje otevřít 5 prvních tříd,a to s maximálním počtem 24 dětí ve 
třídě. Také bude muset být stanoven limit pro přijetí dětí z okolních obcí, dle volné kapacity. Aby se 
mohlo otevřít 5 tříd, je zapotřebí vytvořit novou učebnu (pro předškoláky), k tomu se bude muset upravit 

prostor v hale Bios. Co se týká střednědobého plánu, horizont cca tří let, bude zapotřebí zajistit nový 
prostor pro nové třídy, zázemí pro učitele. Plánem je nástavba nad krčkem ZŠ Sokolovská, čímž by se 
umožnilo vybudovat 3 učebny.  Variantou jsou kontejnerové stavby, to je ale pouze dočasné řešení. 
Nedostačující prostorově jsou i šatny pro děti. 

Při realizaci dlouhodobého plánu se zatím předpokládá, že by měly být Základní školy v Mnichově 
Hradišti spádové pouze pro druhý stupeň, pro první stupeň  by byly tyto školy spádové jen dle volných 
kapacit. Jsou připraveny varianty výstavby a přestavby: 1 – přístavba u ZŠ Sokolovská, tzn. vybudování 
nového pavilonu (na místě stávajícího pavilonu či zbourat Chanos), který by byl patrový, vytvořilo se 8 
učeben se souvisejícím zázemím, 2 – přístavba pouze u ZŠ Studentská, tzn. nové křídlo u této ZŠ, 
učebny z náměstí by se přesunuly do hlavní budovy, 3- přístavby u ZŠ Sokolovská a Studentská, což by 
znamenalo výstavbu nového pavilonu ZŠ Sokolovská a zároveň přístavbu ZŠ Studentská. Všechny tyto 
varianty se  prověřují. Musí se ještě počítat s tím, aby byly zajištěny další potřeby škol (šatny, zázemí pro 
učitele, tělocvičny, odborné učebny). Varianty se prověřují, výstupy z prověřování budou předány RaMě, 
co se týká rozpočtu – vše půjde do zastupitelstva. Pan starosta zmínil, že se ještě bude prověřovat i to, 
zda by se mohlo využít spolufinancování výstavby dalšími obcemi, v souvislosti s uzavíráním smluv – 
školské obvody. 
Členové komise většinou hodnotí varianty výstavby kladně, paní Charvátová připomíná, že to vše bude 
náročné i pro děti, protože ty velmi špatně nesou náhradní provozy. Pan Krejčík zvažuje možnost využití 
dalšího prostoru (třídy) pro tělesnou výchovu. Znovu se hovoří o tom, že by mělo být cílem, aby na 1. 
stupni bylo maximálně 24 dětí ve třídě, na druhém stupni maximálně 26 dětí ve třídě.  
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3)Sport v Mnichově Hradišti – Ing. Jan Mareš 
Pan Mareš uvedl v úvodu, že v lednu 2020 proběhne výběrové řízení na dodavatele plánu rozvoje sportu 
v Mnichově Hradišti. Hovoří o potřebných úpravách v hale Bios,  je zapotřebí nové vybavení – duchna 
(doskočiště),  zajistit nové technické vybavení  - výměna topení, což přinese úsporu energie, byly by 
zapotřebí nové podlahy. Také se poptávala dělící opona. V tomto případě se plánuje setkání zástupců 
uživatelů haly Bios, zda je tato dělící opona opravdu potřebná. Pan Blažek zmínil špatnou ventilaci 
v Biosu. 
Co se týká tenisu, Tenisový Klub v MH chce postavit k využívání novou tenisovou halu. K tomuto ale 
musí získat dotaci. Členové komise souhlasí, hovoří o potřebnosti sportu. Navrhují ale, aby v případě, 
kdy bude na výstavbu haly přispívat město, byla tenisová hala přístupná dětem (finanční dostupnost). 
Tajemnice komise zmiňuje, že je v Mnichově Hradišti velmi malá prezentace sportu, stejně tak 
zájmových kroužků O tomto proběhla diskuze, kdy paní Tomášová sdělila, že MAP  dává dohromady 
přehled sportu a zájmové činnosti (pro děti do 15 let), týká se to i neformálních sdělovatelů, oslovují 
všechny, kdo vedou kroužek. 

 

4)Plánované akce MAP – PhDr. Markéta Tomášová 
Paní Tomášová seznámila přítomné s plánovanými akcemi  MAP, podala k nim podrobné vysvětlení. Do 
konce roku jsou plánované tyto akce: 
1) 27. 11. setkání pracovní skupiny pro žákovskou participaci a místně zakotvené učení, 16:30 h, 
kancelář MAP ve Volnočasovém centru; 
2) 29. 11. workshop Jak si hospitovat navzájem aneb Mentoring mezi učiteli, 14-17:15 h, Volnočasové 
centrum MH; 
3) 2. 12. setkání pracovní skupiny "klimatiků", 16:30 h, GMH; 
4) 3. 12. setkání pracovní skupiny pro financování, 17 h, kancelář MAP ve Volnočasovém centru; 
5) 4. 12. workshop Zpravodajství - jak se orientovat v médiích, 16-19 h, GMH; 
6) 10. 12. Předvánoční snový čtenářský klub, 16:30 h, GMH; 
7) 11. 12. setkání nad žákovskými projekty, 13-15 h, GMH. 
 
Tajemnice komise doporučuje zaměřit ještě pozornost na stále ožehavé téma škodlivého užívání 
sociálních sítí dětmi. Přednáška na uvedené téma už proběhla, MAP plánuje na toto ještě pozornost 
zaměřit 
 

5)Diskuze 
Diskuze volně navázala na vyskytující se současné patologické jevy mezi dětmi. V Mnichově Hradišti 
probíhá terénní prevence pro děti, tzn.  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež terénní formou, kdy tato 
aktivita je velmi potřebná a důležitá. Nyní probíhá úprava prostor pro kamenný „nízkoprah“ 

 

6)Závěr, termíny setkání komise v roce 2020 
Termín prvního setkání komise v roce 2020 byl stanoven na 4.3.2020 v 16:30 hodin (velká zasedací 
místnost MěÚ) 
Tajemnice komise v závěru přítomným členům sděluje, že rezignuje na funkci tajemníka této komise.  
  

 
 
 
 
 

Zapsal: Bc. Soňa Košková  
Rozesláno:   
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise VSZČ a odbor Kanceláře vedoucího úřadu. 
 
 


