
 Mnichovo Hradiště – Komise pro výchovu a vzdělávání 
 

Jednání komise - středa 25. listopadu 2015 

Od 16:30 do 17:30, Velká zasedací místnost MÚ MH 

 

Přítomni:   Lucie Beranová, Jiří Bína, Vladimír Čermák, Iva Dobiášová, Soňa Košková, Soňa 
 Razáková, Hana Skramuská, Svatava Bukvičková (jako host) 

Omluveni: Eva Hajzlerová, Alena Hejlová, Helena Charvátová, Jaroslava Kolomazníková, Petr 
  Rydval, Vendula Šeflová, Rudolf Vízek, Věra Vlasáková 

Nedostavili se: Jaroslav Vídeňský 

 

0. Přivítání 
1. Zhodnocení práce komise 
2. Aktuální stav: Veselá, ZŠ Sokolovská, Jídelna Mírová,...  - pí Jiří Bína 
3. Parlament dětí – pí Skramuská 
4. Schůzka Rodiče vítáni 
5. Členství v komisi 
6. Zápisy, přijímací řízení 
7. Exkurze, výjezdy  
8. Skupina pro prevenci kriminality 
9. Dotační komise 
10. Strategické plánování a co my 
11. Aktuální témata 
12. Diskuse 
13. Závěr 

Program připravila Iva Dobiášová. 

0.Zahájení 

Předsedkyně komise přivítala přítomné, požádala je o podpis do prezenční listiny, poděkovala jim, 
za to, že dorazili i na poslední letošní setkání komise.  

 

1.Hodnocení práce komise 

Předsedkyně komise připravila koncept zprávy pro hodnocení práce komise v roce 2015, 
s kterým seznámila ostatní členy komise. Po krátké diskusi a drobných úpravách členové komise 
dokument schválili.  

Komise schválila hodnotící zprávu, která je přílohou zápisu.  

Hlasování: pro 6  proti 0 zdržel se 1 (tajemnice) 
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2. Aktuální stav: MŠ Veselá, ZŠ Sokolovská, Víceúčelové hřiště nám TGM, Jídelna 
Mírová,...  - pí Jiří Bína, pí Bucharová 

Materiály k tématům dodala pí Bucharová, věcným komentářem doplnil p. Bína, 
fotodokumentaci nabídl na notebooku p. Čermák. 

 

Snížení energetické náročnosti MŠ Veselá 

Hana Bucharová  

V objektu mateřské a základní školy dojde ke kompletnímu zateplení obvodových stěn. Na základě 
mykologického a statického posudku dojde k demontáži stropní konstrukce nad II.N.P., výměně 
napadených prvků krovu a doplnění stropních trámů. Strop nad II.N.P. bude rovněž zateplen a v 
půdním prostoru bude částečně zřízena pochozí podlaha. Na realizaci celé akce dostane město 
Mnichovo Hradiště dotaci ve výši 85 % z uznatelných nákladů ze SFŽP. 

Termíny plnění: zahájení: 14. 09. 2015  ukončení I. etapy vnitřní prostory 01. 10. 2015 

 dokončení celé akce: 04. 11. 2015 

Místo realizace akce: objekt MŠ a ZŠ Školní ulice č. p. 70, Veselá u Mnichova Hradiště 

Zhotovitel: stavbu provádí společnost Hochman Miloslav, Dolní Sedlo 102, Hrádek nad Nisou 

Cena: smluvní cena stavebních prací činí včetně DPH a rozpočtové rezervy 2,777.226 Kč 

 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Sokolovská Mnichovo Hradiště 

Šatnový krček a nový objekt základní školy Sokolovská ulice č. p. 254 bude kompletně včetně 
základových pasů zateplen. Stávající střešní konstrukce bude rovněž zateplena a opatřena novou 
hydroizolační fólií z PVC. Na realizaci celé akce dostane město Mnichovo Hradiště dotaci ve výši 
85 % z uznatelných nákladů ze SFŽP. 

Termíny plnění: zahájení: 21. 09. 2015 ukončení I. etapy střešní konstrukce 21. 10. 2015 

 dokončení celé akce: 27. 11. 2015 

Místo realizace akce: objekt ZŠ Sokolovská ulice  č. p. 254, Mnichovo Hradiště 

Zhotovitel: stavbu provádí společnost MARHOLD a.s., Jiráskova 169, Pardubice 

Cena: smluvní cena stavebních prací činí včetně DPH a rozpočtové rezervy 5,594.691 Kč 

 

 

 

Víceúčelové hřiště u budovy ZŠ na Masarykově náměstí č. p. 244 
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Hana Bucharová 

Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 obdržela dotaci z Programu 2015 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, 
volného času a primární prevence ve výši 1,000.000 Kč na výstavbu víceúčelového hřiště u 
budovy ZŠ na Masarykově náměstí. Předpokládané celkové náklady na realizaci této akce budou 
činit 1,101.000 Kč.  

Víceúčelové hřiště o rozměrech 25 x 13 m s umělým povrchem EPDM bude oploceno a 
odvodněno. Hřiště bude sloužit v dopoledních hodinách potřebám školy a v odpoledních hodinách 
a o víkendech bude sloužit veřejnosti. 

Na základě zveřejněné výzvy proběhlo v pátek 9. 10. 2015 otevírání obálek včetně posouzení 
všech předložených nabídek. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti Linhart spol. s 
r.o., Lhotecká 820, Brandýs n/L - Stará Boleslav. 

Termín realizace: říjen 2015 

Místo realizace akce: hřiště u budovy ZŠ na Masarykově náměstí č. p. 244, Mnichovo Hradiště 

Zhotovitel: stavbu provádí společnost Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, Brandýs n/L - Stará 
Boleslav 

P. Čermák uvedl, že hřiště bude na základě dohody zpřístupněno dalším organizacím. 

 

3.Parlament – pí Skramuská 

Pí Skramuská podala komisi přehled o dosavadní práci parlamentu: 

 Schůzky se konají jednou za 14 dní ve čtvrtek v Klubu dětí a mládeže od 15,30 hodin.  

 První schůzka na MěÚ se uskuteční 17. 12. 2015.  

 Prozatím má Městský parlament 7 členů. Jsou zde zástupci z gymnázia, 1. ZŠ a 2. 
ZŠ.         3. ZŠ se prozatím nezapojila.  

 Pí Skramuská oslovila ředitele i učitele z jednotlivých škol, ale bohužel bez jakékoliv 
odezvy.  

 V průběhu druhé schůzky si členové parlamentu udělali volby a zvolili si předsedkyni – 
Terezu Cimrmanovou a dvě místopředsedkyně – Veroniku Juhasovou a Soňu 
Kanderálovou.  

 Za Klub dětí bylo požádána Radu města o záštitu města nad Městským parlamentem – 
musí se počkat, až bude vydána  nová vyhláška o vydávání záštit a užívání znaku města. 

 Městský parlament vede Aleš Rychlý, který se i zapojil do projektu Revitalizace náměstí – 
budoucí vzhled Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti. 

 

 

4.Schůzka Rodiče vítáni 
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Pí Dobiášová sdělila členům stručný přehled aktivity v rámci certifikace Rodiče vítáni:  

V pondělí 19. 10. 2015 proběhla od 14:30 v malé zasedací místnosti MěÚ. Schůzky se zúčastnili: 
starosta města (p. Lochman), tajemnice města (pí Galetková), místostarosta (p. Bína), projektová 
manažerka (pí Kulíková), předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání (pí Dobiášová), ředitelé 
škol přímo či v zastoupení (pí Bukvičková, pí Mendlíková, pí Ševců, pí Volfová, p. Čermák, p. 
Ševců). Pí Dobiášová vysvětlila podstatu certifikace, přítomní se následně k tématu vyjádřili. 
Závěrem je, že se školy rozhodnou, zda se o certifikaci pokusí. Do 15. 12. 2015 s tímto svým 
stanoviskem seznámí předsedkyni komisi.  

Ke značce Rodiče vítáni se k dnešnímu dni vyjádřily dvě školy:  

ZŠ Sokolovská se rozhodla nezúčastnit. Gymnázium Mnichovo Hradiště se do akce zapojilo, 
v průběhu rodičovských schůzek (12. 11. 2015) proběhlo dotazníkové šetření k danému tématu. 

 

5.Členství v komisi 

Předsedkyně komise navrhuje při pohledu na prezenční listiny od ledna do listopadu 2015, zda 
by nebylo vhodné, aby někteří členové vzhledem ke své vytíženosti jinými aktivitami zvážili své 
zapojení v Komisi pro výchovu a vzdělávání. Místo by jistě mohli využít jejich kolegové. 

Členství v komisi se vzdala pí Hajzlerová, jako náhradu za sebe navrhuje pí Svatavu 
Bukvičkovou. 

Komise navrhuje RaMe schválit výměnu pí Hajzlerové za pí Bukvičkovou. 

Hlasování: pro 6  proti 0 zdržel se 1 (tajemnice) 

 

6.Zápisy, přijímací řízení 

Pro kompletaci údajů týkající se škol v Mnichově Hradišti uvádíme přehled aktuálních dat: 

Gymnázium Mnichovo Hradiště: Přijímací řízení: 15. 4. 2015 (čtyřleté G), 18. 4. (osmileté G), 
škola využije testy CEJ a MAT CERMATu s váhou do 10 % celkového výsledku přijímacího 
řízení. 

ZŠ Sokolovská 20. 1. 2015, 3. 2. 2015 

ZŠ Studentská 20. 1. 2015, 3. 2. 2015 

MŠ Mírová 

MŠ Jaselská 

MŠ Veselá 

 

 

 

7. Exkurze, výjezdy 
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Nabídka starosty města na poskytnutí dopravního prostředku stále trvá. Předkyně se pokusí do 
lednové schůzky přinést návrhy na konkrétní výjezd.  

 

8.Skupina pro prevenci kriminality 

V Mnichově Hradišti nově pracuje skupina pro prevenci kriminality. Předsedkyně byla oslovena 
s žádostí o členství. 

Členy by měli být: náčelník Městské policie, člen Policie ČR, zástupkyně Probační a mediační 
služby, zástupkyně MěÚ odboru Sociálních věcí a zdravotnictví, projekt. manažerka úřadu, 
zástupci škol, zástupci neziskových organizací v oblasti sociální prevence. 

Náplní práce skupiny by měla být: příprava analýzy obce z pohledu kriminality a následně 
zpracovat plán prevence kriminality (obsahující opatření, na která můžeme žádat o dotace 
v programu Prevence krimininality na Ministerstvu vnitra, ale i další opatření, která se budou 
např. vztahovat k práci Městské policie). Dokument má být hotový v lednu 2015.  

Analytická část bude vznikat především ve spolupráci pí Kulíkové a Městské policie.  

Předpokládá se, že do konce prosince 2015 bude základní materiál hotov.  

 

9.Dotační komise 

Připraven je dotační program, očekává se jmenování dotační komise. Předsedkyně byla 
oslovena s žádostí o členství. 

Náplň práce komise: posuzování dotačních žádostí v oblasti sportu, zájmových činností, 
kulturních akcí, preventivních, osvětových nebo výchovných aktivit. 

Cíl: objektivně podpořit spolky nebo fyzické osoby sídlící v MH nebo vykonávající na území 
MH nějakou prospěšnou aktivitu. 

 

10.Strategický plán a KVaV 

V MH vznikl koordinační tým pro strategický plán. Vzhledem k informacím od pí Kulíkové bude 
dobré začít přemýšlet nad tím, nakolik se jí dokument dotýká a čím podstatným by do něj mohla 
přispět. 

  

11.Aktuální témata 

Předsedkyně připomněla pozvánka vedení města na setkání na sále školy ZŠ Studentské – úterý 
8. 12. 2015 od 18:30. 

Předsedkyně upozornila na další zajímavé akce: 
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a) Jak rozumět mediálním sdělením o migraci – materiál volně ke stažení na 

http://www.varianty.cz/novinky/618-prirucka-jak-rozumet-medialnim-sdelenim-o-migraci 

b) Podpora čtenářských dovedností v MŠ – specifika práce s dětmi z čtenářsky 
nepodnětného prostředí 

 Cílem tohoto kurzu je podpořit rozvíjení čtenářských dovedností u dětí - nečtenářů, a to 
právě s akcentem na podporu dětí, jejichž domácí prostředí není v tomto směru podnětné. 
 15. a 16. 12., 9:00 – 17:00, Langhans - Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1 

 Přihlášky do 31. 11. 2015 

c) Rozvoj prosociálních dovedností u dětí v prostředí MŠ 

Seminář nabízí přístupy, nápady, náměty, metody, které mohou učitelům pomoci při práci 
s dětským kolektivem. V rámci kurzu bude k dispozici unikátní audiovizuální materiál, 
zachycující přímou pedagogickou práci lektorů s dětmi v  mateřské škole. 

17. a 18. 12. 2015, Galerie Člověka v tísni – Langhans, Vodičkova 37, Praha 1 

 

Aktuality z MH: 

Pí Košková upozornila na to, že REP v Mnichově Hradišti opět funguje. Služby nabízí též 
Náruč z Turnova. 

Vánoční stromek letos zdobí ZŠ Sokolovská. 

Vánočního jarmarku, který se koná 12. 12. 2015, se aktivně zúčastní školy z MH. 

 

12.Diskuse 

 

13.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, pí Bucharová či průběžně 
stručně další členové komise. 

č. 1 Komise doporučuje RaMe jako další možnou členku pí Svatavu Bukvičkovou.  

č. 2 Komise předkládá RaMe hodnotící zprávu za rok 2015. 

 

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. 

 


