
 Mnichovo Hradiště – Komise pro výchovu a vzdělávání 

 

Zápis z jednání  

konaného ve středu 16. 9. 2015     

v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16:30 do 18:00 hodin. 

Upozornění: 

Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního 

charakteru. Je určen pouze pro členy komise pro výchovu a vzdělávání, členy obecních orgánů, 

příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace z jednání by 

neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 

Přítomni:   Lucie Beranová, Jiří Bína, Iva Dobiášová, Alena Hejlová, Jaroslava Kolomazníková, 

 Soňa Košková, Soňa Razáková, Hana Skramuská, Věra Vlasáková 

Omluveni: Helena Charvátová, Vendula Šeflová, Petr Rydval  

Nedostavili se:Vladimír Čermák, Eva Hajzlerová, Jaroslav Vídeňský, Rudolf Vízek 

Program: 

1. Změny v personálním obsazení komise, představení se – pí Kulíková  

 
2. Parlament – pí Skramuská 

3. Zpětná vazba RaMe 

4. MŠ a ZŠ Veselá, ZŠ Sokolovská, přípravná třída - J. Bína 

 

5. Zápis z mateřského centra MH-Kohoutek 

 

6. Grantové řízení - školní psycholog – letní nabídka 

 

7. Strukturovaný dialog – současné výsledky 

 

8. Další činnost komise – co dál?  

 

9. Seznam organizací pro spolupráci – pí Šeflová 

 
10. Aktuální témata: Jídelna Mírová – naplněnost, budoucnost 

Inspirace – další vzdělávání 

11. Diskuse 

12. Závěr   

Program připravila Iva Dobiášová. 
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0. Zahájení 

Předsedkyně komise přivítala přítomné, požádala přítomné o podpis do prezenční listiny a na 

základě počtu přítomných zjistila, že komise je usnášeníschopná. 

 

1. Změny v personálním obsazení komise 

Předsedkyně komise přivítala novou členku komise - pí Skramuskou, která vystřídala pí 

Exnerovou. Předsedkyně seznámila členy komise s oznámením pí Sosnovcové o ukončení 

členství v komisi z časových důvodů.  

Jako host dorazila pí Kulíková, projektová manažerka MH, která členy komise seznámila se svou 

prací a možnostmi spolupráce  v oblasti grantů a strategického plánu města. Členové se s pí 

Kulíkovou dohodli, že informace o vhodných projektech bude zasílat e-mailem členům komise 

a ředitelům místních škol a zařízení. Samotné zřízení funkce projektové manažerky bylo členy 

kladně přijato.   

 
2. Parlament – pí Skramuská 

Pí Skramuská seznámila členy komise se současným stavem přípravy parlamentu. Předsedkyně 

oznámila, že by bylo dobré poslat pí Skramuské kontakty na osoby, které mají řídí parlament 

na jejich škole či na osoby, které by se parlamentu mohly účastnit. Koordinátorem parlamentu 

bude pan Aleš Rychlý. 

 

3. Zpětná vazba RaMe  

Předsedkyně připomněla členům komise zpětnou vazbu poskytnutou radou města (viz níže), 

dokument byl zaslán v průběhu července 2015 na e-mailové adresy jednotlivých členů komise.  

 

Stanovisko RM konané dne 29. 06. 2015 k zápisům z Komise pro výchovu a vzdělávání - zasláno 

pí Koškovou členům komise dne 7. 7. 2015  

č.1 – Komise opakované doporučuje RM 

         zvýšení časové dotace pro o.s. Semiramis 

rozšíření působení společnosti na školách představuje zvýšené náklady 

na zajištění programu; město by raději preferovalo spolupodíl na financování 

programu s dalšími poskytovateli prostředků než aby financovalo nárůst samo 

z vlastních zdrojů; pokud přijde společnost s dalšími možnostmi financování, 

město zváží, zda se do rozšíření  kapacit pro Semiramis zapojí; 

         získání škol. psychologa pro potřeby místních škol 

rada města se přiklání k možnosti získání dotací na zajištění této služby prostřednictvím 

grantového systému MŠMT; roční náklady na zajištění psychologa se pohybují 

od 250 do 350 tis.Kč 

  

č.3 – Komise žádá 

         o odpověď k případnému zpracování zápisů z návštěv škol a zařízení 

rada považuje podklady za dostačující 

         prodejnost periodika – 1.číslo 280 ks, 2.číslo 321 ks, 3.číslo 381 ks 
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         podmínky provozu MC Kohoutek – v příloze naleznete nájemní smlouvu, pokud bude 

obsazenost dětmi zajištěna, bude centrum fungovat dále 

         pořádání schůzek dětského parlamentu na MěÚ – organizační zajištění  termínu a prostoru 

zprostředkuje asistentka starosty J .Libichová (alespoň 14 dní dopředu) 

č.4 – Komise navrhuje výměnu členek: paní  Skramuskou za paní Exnerovou – bude projednáno 

spolu s dalšími změnami členství v komisích v srpnu 2015 

 

Komise bere zpětnou vazbu RaMe na vědomí.  

 

V souvislosti s danou problematikou předsedkyně poprosí pí Kulíkovou o sledování oblasti 

prevence rizikového chování z hlediska grantových příležitostí.  

 

  

4. MŠ a ZŠ Veselá, ZŠ Sokolovská, přípravná třída  

Předsedkyně požádala pana Bínu o aktuální informace k daným tématům. Pan Bína členy komise 

s tématy obeznámil: 

 

1)      MŠ a ZŠ Veselá 

-          Máme vybraného zhotovitele (DKK Stav s.r.o., Liberec) 

-          Začít by se mělo kolem 8. Září 2015 

-          Děti z MŠ a 1 třída ZŠ budou umístěny v KLUBU Mn. Hradiště, s.r.o. v 1. patře 

-          Povoleno KHS, hasiči 

-          V prostorách KLUBU proběhly nezbytné úpravy (WC, teplá voda, madla, …) 

-          Druhá třída ZŠ bude umístěna v ZŠ na Masarykově náměstí 

-          Oběd bude převážen z MŠ Mírová panem Ouředníkem, svačiny zajištěny v kuchyňce klubu 

-          Doprava zajištěna rodiči a autobusem 

-          Předpokládaná doba umístění dětí v KLUBU Mn. Hradiště s.r.o. je do konce měsíce září 

-          Svolána schůzka s rodiči 

2)      ZŠ Sokolovská 

-          Zhotovitel MARHOLD a.s., Pardubice 

-          Začít by se mělo na konci září 

-          Projednáno s KHS, hasiči 

-          Vstup do budovy bude vchodem ve staré budově 

-          Vchody do šatnového krčku, na hřiště, zadní vchod budou zabezpečeny stříškou (únikové 

východy v případě požáru) 

-          Třídy, kde budou probíhat úpravy, budou přemístěny dle harmonogramu prací do volných 

učeben 

-          Předpokládaná doba rekonstrukce je do 30. 11. 2015 

-          Rodiče budou vedením školy informováni 

3)      Přípravná třída 

-          Učebna v přízemí nové budovy, ŠD umístěna v pavilonku CHANOS 

-          Třída a WC uzpůsobeny věku dětí 

-          Oběd zajištěn ve výdejně jídel v Mírové ulici, svačiny zajištěny ve škole 

-          Svolána schůzka s rodiči 

Pan Bína vyzval přítomné, aby se šli na přípravnou třídu v případě zájmu podívat.  
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5. Zápis z mateřského centra MH-Kohoutek 

Předsedkyně komise seznámila členy se zápisem ze schůzky z mateřského centra MH-Kohoutek, 

která proběhla 15. 6. 2015. Zápis z návštěvy je přílohou dnešního jednání.  

 

6. Grantové řízení - školní psycholog 

Předsedkyně komise připomněla rozvojový program zaměřený na podporu školních psychologů 

(Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve 

školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních – červenec 2015), 

který byl vyhlášen počátkem letních prázdnin. Kritéria pro poskytnutí programu splňovala 

z místních škol pouze ZŠ Studentská, která se do programu nezapojila.  

 

7. Strukturovaný dialog – současné výsledky 

Předsedkyně komise seznámila členy se současným stavem daného grantu - grant nebyl získán. 

 

8. Další činnost komise – co dál?  

Předsedkyně komise navrhuje v rámci činnosti komise návštěvy – exkurze zajímavých pracovišť 

týkají se oblasti výchovy a vzdělávání. Předsedkyně tento návrh neformálně projednala se 

starostou, který myšlenku podpořil a přislíbil dopravní prostředek pro potřeby výjezdu členů 

komise. 

Předsedkyně komise navrhla zvážit možnost získání titulu Rodiče vítáni pro školy působící 

v Mnichově Hradišti. Na základě předchozích reakcí členů komise pro předsedkyni vyplynulo, 

že je podstata titulu některým členům blízká, z rozhovoru se zdálo, že místní školy splňují 

podstatnou část kritérií a kvalita komunikace s rodiči je již nyní na velmi dobré úrovni. I 

při dnešním jednání byla myšlenka členy komise podpořena. Cílem této činnost by mělo být 

formální ocenění – udělení titulu, který garantuje, že rodiče budou mít na všech školách 

působících v Mnichově Hradišti totožný standard jednání.     

 

Předsedkyně komise seznámí s podstatou titulu starostu města.  

Předsedkyně komise poprosí pí Libichovou o sjednání schůzky s řediteli/ředitelkami místních škol 

za účelem seznámení se s myšlenkou titulu Rodiče vítáni. 

 

 
9. Seznam organizací  

Vendula Šeflová poskytla seznam institucí a organizací významných pro mezinárodní spolupráci 

škol: 

http://www.naerasmusplus.cz/ - Projekty spolupráce a mobility osob - je možné zde přihlásit už 

konkrétní projekt, ale jsou zde i cenné základní informace týkající se mezinárodní spolupráce 

škol, včetně školení a seminářů 

http://www.eurodesk.cz/ - Evropská informační síť pro mládež - cenný web pro všechny, kteří 

pracují s mládeží, včetně mládeže samotné. Informace o projektech, školeních, seminářích, 

setkáních..., .je to takové sběrné místo všech možných organizací 

http://www.naerasmusplus.cz/
http://www.eurodesk.cz/
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http://www.dzs.cz/ - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy; sekce Žáci a studenti, 
ale rovněž Pracovníci vzdělávacích institucí 

http://www.tandem-org.cz/ - moje oblíbená organizace zaštiťující spolupráci českých škol s 

německými (a nejen škol), hezká školení, semináře, ochotní pracovníci 

http://crdm.cz/ - možná znáte - Česká rada dětí a mládeže, nejen zahraniční spolupráce 

http://www.mladiinfo.cz/ - infoportál pro mladé o dobrovolnictví 

Paní Šeflová zároveň nabídla možnost konzultace.  

 

10. Aktuální témata 

Jídelna Mírová 

Pan Bína seznámil členy komise s otázkou jídelny v ulici Mírová. 

9.září 2015 – svolána schůzka, předmětem jednání byl převyšující počet dětí stravujících se ve 

výdejně jídel v Mírové ulici nad povolený počet KHS 

18.září 2015 - pracovní schůzka ohledně projednání přípravy realizace nové školní výdejny  spolu 

s navýšením kapacity MŠ v Mírové ulici.  

V souvislosti s výstavbou nové budovy zmínila pí Vlasáková hlučnost provozu jídelny a potřeby 

mateřské školy (odpolední spaní).  

Pí Košková upozornila na to, že minimálně v měsíci září 2015 nebudou v Mnichově Hradišti 

zajištěny služby REP – poradna pro rodiče a děti Turnov. Organizaci se bohužel nepodařilo 

získat příspěvek od kraje.  

 

Inspirace 

Předsedkyně komise seznámila členy se zajímavými akcemi v rámci dalšího vzdělávání:  

Židovské muzeum – projekt Krokus – připomínka obětí holocaustu, www.jewishmuseum.cz  

Nesehnutí – workshopy na téma genderu, www.nesehnuti.cz  

Varianty – Lepší škola pro všechny, www.varianty.cz  

Člověk v tísni - Varianty:  

 Labyrint migrace: Kurz zahajujeme 21. 9. a končíme 7. 12. 2015, prezenční setkání se 

uskuteční 12. - 14. 11. 2015. Blended learningový kurz, který prohloubí znalosti o problematice 

migrace a který nabídne tipy, jak s tímto tématem pracovat ve výuce. Dozvíte se mj. o příčinách 

a dopadech migrace, o problematice udělování azylu, o trendech ve světě, Evropské unii i v 

České republice, seznámíte se i  s výpověďmi těch, kteří do Česka přišli žít. 

http://www.dzs.cz/
http://www.tandem-org.cz/
http://crdm.cz/
http://www.mladiinfo.cz/
http://www.jewishmuseum.cz/
http://www.nesehnuti.cz/
http://www.varianty.cz/


 Mnichovo Hradiště – Komise pro výchovu a vzdělávání 

 Principy nezraňující komunikace ve škole: Cílem kurzu je pochopení principů partnerské 
komunikace mezi školou a rodiči žáků, učiteli a žáky a pedagogy navzájem. Účastníci poznají 
vybrané principy fungování mozku vztahující se ke komunikaci a vzájemnému ovlivňování lidí. 
Naučí se rozeznat věcnou a vztahovou složku komunikace a jak je ovlivňovat. Budou trénovat 
komunikaci v běžných situacích, do kterých se dostávají. Kurz se uskuteční 16. 10. 2015, 8:30–
16:30, Langhans, Praha, Vodičkova 37.     

 Vědomá práce s předsudky - úvod do přístupu Anti-Bias: Anti-bias je přístup, který nad 
rámec objevování rozmanitosti přináší perspektivu moci ve společnosti a ukazuje, že jednotlivé 
části naší identity – jako kultura, jazyk, pohlaví, povolání, vzdělání, zájmy – jsou ve společnosti 
různě hodnoceny a zvýhodňovány. Vedle nástrojů, jak objevovat rozmanitost v sobě a ve svém 
okolí, se zaměřuje i na fenomén diskriminace – tedy neférového jednání a znevýhodnění 
osob, které je zdůvodněno tím, že někdo je „jiný“ než „normální“. Kurz se uskuteční ve dnech 
22. – 23. 10. 2015, 9:00 – 17:00, v Praze. 

 Velké otázky o světě: Metoda umožňuje (a to nejen dětem) vést společný dialog a jeho 
prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým myšlenkám a zkoumat 
různé problémy a témata současného světa. Filozofie pro děti podporuje myšlení, které je 
kritické a tvořivé, spolupracující a citlivé. Na semináři budete mít příležitost „filozofovat“ a získat 
základní představu o této metodě. Kurz se uskuteční 29.10. 2015 Langhans, Vodičkova 37, 
Praha 1. 

 Práce s předsudky na českých školách: Cílem semináře je připravit účastníky na práci s 
předsudky v české škole. V průběhu semináře se seznámí s různými možnostmi práce 
s předsudky a budou jim představeny různé metody, aktivity a techniky. Účastníci budou mít 
možnost sdílet a reflektovat vlastní zkušenost s utvářením identity a kulturního zázemí. 
Seznámí se s vědomou prací s předsudky ve výuce a při rozvoji klimatu školy. Osvojí si 
základní principy inkluzivního vzdělání. Kurz se uskuteční 2. – 3. listopadu, 9 – 17 hodin, 
v Praze.  

 Tandem – tip Venduly Šteflové: Tematický česko-německý seminář primární prevence užívání 
návykových látek – závislostí, Plzeň, 15.‒17. říjen 2015, Michaela Veselá, Stefanie Schütz, 
Cíle: Proniknout do struktur a systému primární prevence užívání návykových látek v ČR a 
SRN, představit praxi jednotlivých typů škol a příp. volnočasových organizací, sdílet fungující 
postupy a metody či programy, diskutovat možnosti participace dalších subjektů. Networking, 
zprostředkovat přehled o aktuálních tématech, trendech v obou zemích. Představit Tandem a 
jeho úlohu nejen v oblasti primární prevence užívání návykových látek - závislostí. 

Středočeský kraj – nabídka vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování 

SEMINÁŘ  DATUM  MÍSTO KONÁNÍ  ODKAZ 

Dokumentace školního metodika prevence 14.9.2015 
Praha 5, Zborovská 
11 

http://www.visk.cz/akce/1609G81  

Dokumentace školního metodika prevence 23.9.2015 Zborovská 11 http://www.visk.cz/akce/1609G82  

Bezpečné klima třídy 8.10.2015 Zborovská 11 http://www.visk.cz/akce/1618G81  

Právní náležitosti v oblasti rizik.  chování  22.10.2015 Zborovská 11 http://www.visk.cz/akce/1603G81  

Strategie vyšetřování šikany  22.10.2015 Zborovská 11 http://www.visk.cz/akce/1634G81  

Šikana ve škole 2.11.2015 Zborovská 11 http://www.visk.cz/akce/1621G81  

Trendy rizikového chování 2.11.2015 Zborovská 11 http://www.visk.cz/akce/1637G81  

Náboženství v současné č. společnosti 8.11.2015 Praha 1, Husova 21 http://www.visk.cz/akce/1629G81  

 

Mediální výchova – tip p. Vídeňského, Jak fungují média, ZŠ Studentská, 29. 9. 2015, od 16:00. 

mailto:vesela@tandem-org.cz
mailto:schuetz@tandem-org.de
http://www.visk.cz/akce/1609G81
http://www.visk.cz/akce/1609G82
http://www.visk.cz/akce/1618G81
http://www.visk.cz/akce/1603G81
http://www.visk.cz/akce/1634G81
http://www.visk.cz/akce/1621G81
http://www.visk.cz/akce/1637G81
http://www.visk.cz/akce/1629G81
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Další aktuality:  

Sousedská slavnost – akce se na základě reakcí členů komise zúčastní i některé z místních škol. 

Členové komise se domnívají, že pro příští rok by bylo dobré seznámit školy s akcí v předstihu.  

Termíny schůzek pro rok 2016 – členové komise se shodli, že se ponechá den v týdnu i hodina 

začátku jednání. Navrhované termíny pro setkávání komise v příštím roce 2016: 

Středa, od 16:30: 6. 1., 2. 3., 4. 5., 22. 6., 14. 9., 23. 11.  2016 

  

11. Diskuse 

12. Závěr 

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

setkání, další podklady pro jednání komisi dodal p. Bína, pí Skramuská či průběžně stručně další 

členové komise. 

č. 1 Komise bere na vědomí zpětnou vazbu RaMe.  

č. 2 Komise ukládá předsedkyni seznámit starostu města s podstatou titulu Rodiče vítáni. 

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. 

  


