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Zápis z jednání  

konaného ve středu 25. 3. 2015     

v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16:30 do 18:45 hodin. 

 

Přítomni: Lucie Beranová, Jiří Bína, Vladimír Čermák, Iva Dobiášová, Květoslava Exnerová, 

Helena Charvátová, Jaroslava Kolomazníková, Soňa Košková, Soňa Razáková, 

Vendula Šeflová, Jaroslav Vídeňský, Rudolf Vízek, Věra Vlasáková 

Omluveni:  Eva Hajzlerová, Alena Hejlová, Petr Rydval, Lenka Sosnovcová  

Nedostavili se: ---   

 

PROGRAM:  

 Plán práce pro rok 2015 

Vzdělávání třetího věku -    setkání s panem Holým - 16:30 

                                            setkání s panem Rašínem - 17:30 

Potřeby škol - zápis ze ZŠ Studentská a Sokolovská, další plánované návštěvy 

Demografie v obci 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - výměna zkušeností 

Grantové příležitosti - Středočeský kraj 

Městský parlament žáků 

Školní psycholog 

Fairtradová škola 

Aktuální témata týkající se práce komise 

Diskuse 

Závěr 

 

Průběh jednání:  
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Plán práce 

Členové komise byli seznámeni s návrhem plánu práce na letošní rok. Na mnohých z bodů 

programu již někteří členové komise aktivně pracují. Na plánu se přítomní členové shodli, 

nikdo nepožadoval doplnění plánu ani vyloučení některého z bodů. Níže jsou uvedeny body 

plánu práce, v podkladech pro jednání komise jsou uvedeny další body.  

Plán práce:  

Potřeby jednotlivých škol 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Prevence sociálně patologických jevů – rizikové chování 

Školní psycholog 

Městský (žákovský) parlament 

Akademie třetího věku 

Společné projekty škol 

Panelové diskuse a kulaté stoly 

Grantová řízení 

Kapacity školských zařízení 

Demografie v obci 

Další projekty celoživotního vzdělávání 

Volnočasové aktivity pořádané DDM 

Další aktuální témata 

 

Vzdělávání třetího věku 

Komise byla skrze osobní návštěvu ředitelů organizace VISK (pan Holý) a Služba škole (pan 

Rašín) seznámena s nabídkou těchto organizací. Pánové poskytli též tištěné materiály pro 

bližší seznámení s nabídkou, informovali o tom, kde působí s programy pro seniory. 

Oba zástupci vzdělávacích organizací zdůraznili socializační funkci akce. 

Porovnání programů nabízí níže uvedená tabulka. 
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 VISK Služba škole 

Četnost 1 x za měsíc 

8x za semestr, tedy 16x za 

rok 

1 x za týden 

28 – 30x za rok 

Počet hodiny v rámci 

jednoho setkání 

5 2 

Cena v Kč za 1 semestr 750,- 900,- 

Témata Historie a kultura – 1. rok 

Svět literatury – 2. rok 

Dějiny umění – 3. rok 

První rok: společenské a 

přírodní vědy, informační 

gramotnost 

Druhý rok: Základy finančního 

práva, pracovní právo, EU,… 

Možnost zapojení 

místních lektorů z MH 

Na tyto autorizované kurzy 

ne. Možné jen pokud se 

vytvoří nové. 

Ano, vítáno 

Certifikace Ano, MŠMT  

Další poznámky: edukační role je sekundární 

tříletý cyklus 

kurz je otevřen pro osoby 

55+ 

žádost o záštitu starosty, 

propagaci 

min. 20 – 22 osob v kurzu 

lze domluvit jakékoliv jiné 

téma 

platba na splátky možná 

edukační role je opět sekundární 

dvouletý cyklus 

obsah semináře lze upravit dle 

zájmu posluchačů 

 

 

 

 

 

Komise se shodla na tom, že oba nabízené vzdělávací moduly mají své kladné stránky. 

Členové komise se nedomnívají, že znají potřeby a přání seniorů v oblasti vzdělávání. Proto 

se shodli, že by bylo vhodné zorganizovat anketu týkající se této otázky.  

Anketa by mohla být zveřejněna na webových stránkách města, ve Volnočasovém centru, 

v čekárnách lékařů, v městské knihovně, v mateřských školách. Dále by bylo možné 
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odpovědi získávat skrze: Svaz civilizačních chorob, Spokojený domov, Charitu, městský úřad 

– paní Altmanová.  

Anketu by vytvořili pí Dobiášová a pí Beranová a pan Bína, rádi by ke konzultaci obsahu 

ankety (formulaci odpovědí) využili např. pí Sedlákovou ze Spokojeného domova.  

Komise v současné době nemá žádné podklady týkající se zpětné vazby účastníků z 

probíhajícího vzdělávání pro seniory.  

V souvislosti s dalším vzděláváním občanů komise hovořila např. o vhodnosti besed a 

přednášek o elektronické bezpečnosti či o nekalých a podvodných obchodních praktikách.   

Paní Šeflová připraví do příštího setkání komise přehled možností spolupráce škol s dalšími 

subjekty.  

Paní Košková připomněla možnost objednání přednášky u Probační a mediační služby 

z Mladé Boleslavi.  

Pí Dobiášová navštíví na konci dubna 2015 vzdělávání pro seniory v Kněžmostě pro získání 

další informací o fungování vzdělávání pro seniory. 

 

Potřeby škol - zápis ze ZŠ Studentská a Sokolovská, další plánované návštěvy 

Z obou schůzek sepsala pí Dobiášová zápis, který si přečetl/a, případně doplnil/a  ředitel/ka 

dané školy a pan Bína.  

Zápisy ze škol umístěny v datovém skladu komise.  

Další schůzky jsou naplánovány takto:  

MŠ Mírová  středa   8. 4. 2015 15:15 

Gymnázium MH pondělí  20. 4. 2015 15:15 

ZŠ Švermova  středa   22. 4. 2015 15:15 

MŠ Jaselská,Veselá pondělí   27. 4. 2015 15:15 

Dům dětí a mládeže  středa  6. 5. 2015 14:00 

 

Demografie v obci 

Komise se skrze pí Dobiášovou seznámila s materiálem, který poskytla pí Kolomazníková 

ze školského odboru. Materiál je přiložen. Komise seznámila též s poznámkami pí 

Dobiášové, které vznikly na základě níže uvedených dat a rozhovoru s pí Kolomazníkovou.   
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Vývoj počtu obyvatel města Mnichovo Hradiště za uplynulé desetiletí byl následující (údaje o počtu obyvatel byly 

získány z údajů Českého statistického úřadu, vždy k 1.1.  příslušného roku): 
2005   8.380 obyvatel 2010   8.507 obyvatel 

2006   8.411 obyvatel 2011   8.280 obyvatel 

2007 

 

8.481 obyvatel 2012 

 

8.320 obyvatel 

2008   8.575 obyvatel 2013   8.384 obyvatel 

2009   8.589 obyvatel 2014   8.433 obyvatel 

  
Evidence počtu trvale hlášených dětí v našem městě narozených v termínech vždy od 1.9. jednoho roku do 31.8. 

roku následujícího. Údaj o počtu narozených dětí v určitém období obvykle zjišťujeme cca po půl roce po 

ukončení tohoto období (např. údaj o počtu dětí narozených od 1.9.2010 do 31.8.2011 zjišťujeme na začátku roku 

2012 atd.). Údaje si sledujeme dlouhodobě právě s ohledem na kapacity mateřských i základních škol v našem 

městě. 
  
Vývoj počtu trvale bydlících dětí narozených za dané období za posledních 10 let byl následující: 
  
1.9.2003 – 31.8.2004 53 dětí   1.9.2008 – 31.8.2009 70 dětí   

1.9.2004 – 31.8.2005 71 dětí   1.9.2009 – 31.8.2010 73 dětí   

1.9.2005 – 31.8.2006 67 dětí   1.9.2010 – 31.8.2011 90 dětí   

1.9.2006 – 31.8.2007 85 dětí   1.9.2011 – 31.8.2012 92 dětí   

1.9.2007 – 31.8.2008 68 dětí   1.9.2012 – 31.8.2013 94 dětí   

  
  
V lednu 2014 byl zjitován současný stav trvale hlášených dětí v Mnichově Hradišti narozených v 

určeném  časovém období zpětně, a to od r. 2008. Byl zjištěn následující stav: 
  
1.9.2008 – 31.8.2009   94 dětí  (o 24 dětí více než při průběžném zjišťování) 

1.9.2009 – 31.8.2010   98 dětí  (o 25 dětí více)     

1.9.2010 – 31.8.2011 104 dětí  (o 14 dětí více) 

 
  

1.9.2011 – 31.8.2012   97 dětí  (o 5 dětí více)     

1.9.2012 – 31.8.2013   94 dětí         

  
Celkově je za sledované období v současné době v našem městě trvale hlášeno o 68 dětí více než  bylo zjištěno 

při průběžném sledování 
  
I z průběžného desetiletého zjišťování je zřejmý zvyšující se trend v počtu narozených dětí. Skokový nárůst počtu 

trvale bydlících dětí za určené pětileté období potvrdilo zpětné ověřování údajů. Je zřejmý nárůst dětí z počtu 419 

(průběžné zjišťování) na 487 dětí ze zpětného jednorázového ověření.   
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Kapacita školky je 253 dětí. Dle informací ředitelky mateřské školy (viz tabulka) byly požadavky na umístění dětí 

do mateřské školky za posledních deset let následující: 

Školní rok 
Počet podaných 

přihlášek 
Počet přijatých dětí 

Počet nepřijatých 
dětí 

2005/06 72 72 0 

2006/07 73 73 0 

2007/08 74 74 0 

2008/09 76 76 0 

2009/10 75 69 6 

2010/11 71 65 6 

2011/12 117 (90 + 27) 91 (74 + 17) 26 (16 + 10) 

2012/13 109 (89 +20) 74 (74 + 0) 35 (15 + 20) 

2013/14 116 (101 + 15) 81 (81 + 0) 35 (20 + 15) 

2014/15 125 (110 + 15) 76 (76 + 0) 49 (34 + 15) 

  
Komentář k tabulce: 
V tabulce je v závorkách vyznačen počet  dětí z Mnichova Hradiště a místních částí + počet dětí z okolních obcí. 
V údajích o školních letech 2005/06 až 2010/11 nejsou uvedeny informace o přihláškách v rozdělení na děti 

z Mnichova Hradiště a děti z okolních obcí. Do školního roku 2008/09 byly vždy dle stanovených kritérií 

(podmínka splnění věku) přijaty všechny děti z Mnichova Hradiště a do výše kapacity školky doplněny dětmi 

z jiných obcí. 
Ve školním roce 2009/10 a 2010/11 nebylo přijato 6 dětí z Mnichova Hradiště z důvodu nesplnění podmínky věku 

pro přijetí (3 roky), místo opět obsazeno dětmi z jiných obcí 
Od školního roku 2011/12 dosud, resp. do budoucího školního roku 2014/15, nejsou (kromě roku 2011/12) vůbec 

přijímány děti z okolních obcí, počet přihlášek roste a počet nepřijatých dětí z Mnichova Hradiště se zvyšuje. 
Ve školních letech 2011 – 2014 byly téměř všechny nepřijaté děti z MH dodatečně – do začátku školního roku, 

případně v průběhu roku, umístěny. 
 
Poznámky pí Dobiášové:  

 V následujících několika letech bude situace z hlediska počtu dětí, které přicházejí 

k zápisu do MŠ i ZŠ, patrně obdobná jako v letošním roce 2014 - 2015. 

 Doporučuji průběžně, např. 1x za rok/půlrok zjišťovat faktický stav počtu 

obyvatelstva – tím se budou minimalizovat rozdíly mezi jednotlivými (méně 

častými) sčítáními. Jistota přesného počtu ale nebude nikdy. 

 Pokud v MH chybí kapacity v MŠ, jedná se o cca 1, max. 2 třídy. 

 Z hlediska informovanosti veřejnosti doporučuji jasné vyjádření k počtu nepřijatých, 

zdůvodnění (např. děti z jiné obce, děti pod věkovou hranici 3 roky apod. – a to např. 

na webu města a v městském zpravodaji – pro minimalizování zbytečného šíření 

zkreslených informací).  

 Vyšší počet dětí z hlediska celorepublikové demografie není pravděpodobný, jsme za 

populačním boomem.  

 Počet dětí se může zvýšit s ohledem na probíhající zástavbu, vznikající rodiny.  

 Stavebně nákladné akce zamýšlené pouze pro potřeby MŠ se spíše nevyplatí. 

 Sama za sebe doporučuji, pokud by k výstavbě nějaké budovy došlo, budovu 

relativně lehce změnitelnou z hlediska jejího využití. Pokud by se jednalo o stavbu ve 

středu města, pak jednoznačně budovu vícepodlažní.  
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Komise se shodla na tom, že přesná data vzhledem k současným legislativním možnostem 

nejsou možná. Možné je pouze pracovat s daty současnými a pokusit se odhadnout data 

budoucí.  

Při stavbě či přístavbě budovy by mělo být od počátku bráno v potaz její případné další 

využití pro jiné než jen předškolní skupiny. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - výměna zkušeností 

Nabídka vzdělávání pedagogických pracovníků zdarma, o které hovořila na minulém jednání 

komise pí Dobiášová, je u organizace VISK i UPOL vyčerpána.  

Pí Dobiášová navrhuje komisi seznámit se v září s novou, aktuální nabídnou na školní rok 

2015-2016 a společně s řediteli škol se zavčas domluvit na případném společném zájmu – 

tak, aby se naplnil požadovaný minimální počet účastníků ve skupině.  

V úterý 31. 3. 2015 je od 16:00 plánováno setkání zájemců s panem Vídeňským ze ZŠ 

Studentská. Tématem setkání je Primární prevence – práce s třídním kolektivem. S nabídkou 

se mohli skrze členy komise seznámit učitelé na jednotlivých školách ve městě a mohou ji 

též využít.  

Pan Vídeňský též nabízí možnost dalších témat, o kterých by zhruba v rozsahu 1 hodiny 

pohovořil. 

Pí Charvátová informovala komisi o plánované přednášce na podzim 2015 – Hranice a 

rituály. 

Pí Dobiášová navrhuje vzájemné sdílení kladných zkušeností s určitými lektory, 
vzdělávacími organizacemi apod.  
Sama přináší nabídku těchto zajímavých akcí: 
www.jsns.cz 

- webové stránky s dokumentárními filmy pro různé věkové kategorie 
- témata: lidská práva, globální rozvojové vzdělávání, moderní čs. dějiny, sociální 

problematika, občanská angažovanost, životní prostředí, výuka cizích jazyků, 
přírodní vědy  

- zdarma 
- povinná registrace 
- projekt Kdo jiný? – vzdělávání pro učitele a projekt pro žáky 
- lektorka Vlasta Vyčichlová 
- projekt Příběh mojí rodiny 
- akce Příběhy bezpráví – listopad 

www.varianty.cz 
metodické materiály – online 
školení pro učitele 
 Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě 

Postavme se hladu 
 

 

http://www.jsns.cz/
http://www.varianty.cz/
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Prevence sociálně patologických jevů – rizikové chování 

Pí Dobiášová informovala komisi o možnosti grantového řízení v oblasti primární prevence – 

výzva Středočeského kraje. Materiál je členům komise poslán e-mailem a zároveň je 

k dispozici v datovém skladu komise.  

Jako součást podpory primární prevence se uskuteční seminář pro učitele Primární prevence 

– práce s třídním kolektivem – viz výše.  

Komise odhlasovala návrh na zvýšení časové dotace programu Semiramis. 

Zároveň se shodla na možné žádosti o rozšíření programu poskytovaného organizací 

Semiramis na Gymnázium Mnichovo Hradiště a ZŠ Švermova.  

Pan Vídeňský, pan Bína a pí Dobiášová připraví potřebné podklady a seznámí s nimi 

RaMě.   

pro: 13  proti:0  zdržel se:0 

 

Grantové příležitosti - Středočeský kraj 

Jak již bylo řečeno výše, komise se seznámila s grantovou výzvou Středočeského kraje:  

Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence 
Více na http://kr-stredocesky.cz/web/20875/30 
 
Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 
Více na https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/stredocesky-fond-hejtmana-a-zmirneni-
nasledku-zivelnych-katastrof 
 
Je na jednotlivých školách, jak k nabídce přistoupí. 

 

Městský parlament žáků 

Pí Dobiášová kontaktovala několik osob, které se městskými či žákovskými parlamenty 

zabývají (CEDU, Asociace učitelů OBV a ZSV, Občanské vzdělávání). Zároveň zjistila, že 

v České republice městské žákovské parlamenty fungují buď pod hlavičkou DDM, či jako 

poradní orgán (komise) rady města.  

Pí Exnerová z místního DDM poskytla komisi list s poznámkami o fungování parlamentu a 

nabídla se, že se vzniku a fungování parlamentu v obci ujme, stane se jeho koordinátorkou. 

Paní Exnerová do příštího setkání v červnu připraví podklady pro práci parlamentu tak, 

abych mohl s následujícím školním rokem začít fungovat.  

 

 

http://kr-stredocesky.cz/web/20875/30
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/stredocesky-fond-hejtmana-a-zmirneni-nasledku-zivelnych-katastrof
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/stredocesky-fond-hejtmana-a-zmirneni-nasledku-zivelnych-katastrof
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Školní psycholog 

Pí Dobiášová seznámila komisi s informacemi, které o fungování a financování školního 

psychologa zjistila – situace na Gymnázium J. Pekaře, mladoboleslavské základní školy, 

možnosti Středočeského kraje, grantové výzvy MŠMT.  

Komise se shodla na tom, že by bylo vhodné, aby školní psycholog zvládal pracovat 

s dětmi již od předškolního věku.  

Pí Beranová upozornila na to, že vhodný by byl školní psycholog i pro potřeby konzultace 

určitých situací, problémů, které se na škole objeví – využívali by jej tedy i přímo učitelé 

řešící nějaký problém.  

Je třeba zjistit finanční náklady spojené s psychologem zaměstnaným na plný úvazek.  

Pí Dobiášová připraví potřebné podklady a seznámí s nimi RaMě.  

  

Fairtradová škola 

Pí Dobiášová informovala komisi o certifikátu Fairtradová škola, jehož se snaží místní 

gymnázium získat. Stručně komisi seznámila s kritérii pro získání daného ocenění, nabídla 

též pomoc, pokud by o certifikát jiná škola v obci měla zájem.  

 

Aktuální témata týkající se práce komise 

Rodiče vítáni 

Pí Beranová dala tip na zajímavou certifikaci s názvem Rodiče vítáni. Jedná se o značku 

udílenou školám, které jsou otevřené rodičům. Více informací je k nalezení zde: 

www.rodicevitani.cz  .  

Pí Charvátová uvedla, že jednotlivá kritéria certifikace korespondují s programem Zdravá 

škola, který probíhá na místních mateřských školách. 

V debatě k tomuto bodu programu bylo zdůrazněno, že se jedná o prvky, které školy 

částečně již teď naplňují. Je na nich samotných, zda se do celkové certifikace pustí a značku 

získají, či ne.  

Na druhou stranu by tak vznikla příjemná návaznost mateřská škola – základní škola – 

gymnázium, rodiče by věděli, co mohou z hlediska otevřenosti školy určitě očekávat.  

 

Centrum pro rodinu Náruč 

Komise se seznámila s nabídkou Centra pro rodinu Náruč. Jedná se o projekt na podporu 

preventivních aktivit pro rodiny s dětmi Přijďte mezi nás, projekt na podporu spolupráce 

http://www.rodicevitani.cz/
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s oddělením sociálně právní ochrany dětí Dáváme rodinám šanci a preventivní program 

Znáš svá práva. Projekty jsou nabízeny bezúplatně.  

Komise jednomyslně souhlasila s možností využití nabídky.   

pro: 13  proti:0  zdržel se:0 

 

Diskuse 

Závěr 

 

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

dané setkání, další podklady pro jednání komisi dodal p. Holý, p. Rašín a pí Exnerová.  

 

č. 1 Komise doporučuje RaMě 

- zvýšení časové dotace pro práci o.s. Semiramis na ZŠ Studentská a ZŠ Sokolovská  

- zavedení programu Semiramis pro Gymnázium Mnichovo Hradiště a ZŠ Švermova 

v rozsahu, který je nyní na výše jmenovaných ZŠ  

- získání školního psychologa pro potřeby místních škol – s využitím i pro mateřské školy 

č. 2 Komise bere na vědomí navrhované aktivity – viz zápis průběhu jednání 

 

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. 
 


