Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne
22. 1. 2015
Začátek: 17.00 hodin
Ukončení: 18.45 hodin
Přítomni: L. Borková, B. Bauer, J. Duda, P. Kappelová, J. Konečná, Š. Ondráčková, K. Smutná, K. Švábenský
Nepřítomni: R. Zhořová, M. Růžička, L. Šmardová, I. Valová, V. Kappel - omluveni
Hosté: M. Sebera
Místo konání: Zasedací místnost, radnice města Tišnova

Program:
1. Předání jmenovacích listin
2. Seznámení s Jednacím řádem komisí Rady města Tišnova, projednání změn
3. Anketa pojmenování nových ulic v Tišnově
4. Plán práce komise
5. Různé

ad 1)
Předsedkyně komise přivítala přítomné členy komise, těmto přítomným členům byly předány jmenovací
listiny. Členové se navzájem představili, seznámili ostatní se svojí činností v oblasti školství, mládeže, zájmové
činnosti, rodinných aktivit.

ad 2)
Členové byli seznámeni s Jednacím řádem komisí Rady města Tišnova. Proběhla diskuze týkající se zániku
členství v komisi RM. Z diskuze vyplynulo několik návrhů. Členové sjednotili svoje návrhy a předsedkyně
nechala hlasovat o následujícím návrhu:

Usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova zapracovat
do Jednacího řádu komisí Rady města Tišnova bod „Zánik členství“.
Členství v komisi zaniká:
1) vzdáním se členství
2) neomluvenou nepřítomností na dvou po sobě následujících jednáních komise či třikrát neomluvenou
nepřítomností na jednání komise v průběhu volebního období.

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato.
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Dále členové diskutovali o možnosti projednávat některé záležitosti ve výjimečných případech písemně –
elektronickou formou (e-mailem). Předsedkyně nechala hlasovat o následujícím návrhu:

Usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova zapracovat
do článku 5 možnost jednání a hlasování ve výjimečných případech elektronickou formou.

Hlasování:

7/0/1

Usnesení bylo přijato.

ad 3)
Členové byli seznámeni s anketou k pojmenování nových ulic v Tišnově. Členové diskutovali o možných
názvech ulic. Z diskuze vzešly tyto návrhy:

Usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova navrhuje Radě města Tišnova tyto možné
nové názvy ulic v Tišnově:
Ulice označena v mapce č. 1: Spojovací, Severní, Poslední, Ke Klucanině, K Šatanu, Mezi Kopci
Ulice označena v mapce č. 2: po významné osobnosti v souvislosti s předcházejícími souběžnými ulicemi
Ulice označena v mapce č. 3: Galářova

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato.

ad 4)
V úvodu projednávání plánu práce předstoupil garant za školství, mládež, volnočasové aktivity a rodinnou
politiku Mgr. Martin Sebera, Ph.D. Pozdravil členy komise a ve stručnosti je seznámil s představou rady o
činnosti komise. Upozornil na to, že díky neexistenci odboru školství spočívá veškerá činnost v oblasti školství
na komisi ve spolupráci s garantem a referentkou školství. Zároveň poukázal na to, že spousta věcí je
rozpracovaných a je tedy na co navazovat. Dále informoval o dotačním programu Jihomoravského kraje na
rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 a nabídl
pomoc tišnovským volnočasovým organizacím se zpracováním žádostí. Předsedkyně komise přečetla
podrobný seznam úkolů, kterými by se měla komise během čtyřletého volebního období zabývat (příloha č. 1).
Další otázkou pro řešení je budova ZŠ na Riegrově ulici, kde vzniknou volné prostory po přestěhování tříd do
zrekonstruované budovy ZŠ na Smíškově ulici.
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Významnými tématy v této oblasti je zvýšená podpora neziskových organizací pracujících s dětmi, rostoucí
počet dětí, zápisy do MŠ, ZŠ, otázka mimotišnovských dětí (situace se více vyjasní po zápisech do ZŠ 13. 2.
2015).
K. Švábenský – prostor na sídlišti Hony za Kukýrnou – využít pro děti, seniory, matky s dětmi, J. Duda –
podobné možnosti zvážit i v místních částech Tišnova, komplexní zapojení společenského života v místních
částech do dění v Tišnově.
L. Borková zašle členům přehled organizací v Tišnově, které se zabývají volnočasovými aktivitami mládeže
(vypracovaný pro plánovanou koncepci) - úkol do konce ledna 2015 – členové mohou doplnit stávající seznam.
K. Smutná stručně představila činnost Spolku psychologických služeb.
J. Duda - při zpracování koncepcí – možnost online úložiště.

ad 5)
Předsedkyně L. Borková informovala členy o změně názvu Domu dětí a mládeže na Inspiro – středisko volného
času Tišnov.
J. Konečná vznesla dotaz ohledně RC Studánka, jak bude dále realizována její činnost v souvislosti se zápisy do
mateřských škol. Zástupci RC Studánka budou pozváni na jedno z příštích jednání komise.
J. Duda informoval členy o nově vznikající Základní škole ZaHRAda. V současné chvíli čeká zřizovatel (Hnízdo –
spolek pro komunitní vzdělávání) na stanovisko k žádosti o akreditaci, probíhá také výběrové řízení na
pedagogický tým. Více informací pro zájemce na www.skolazahrada.cz.
Četnost jednání komise 4-6 týdnů dle potřeb Rady města Tišnova.
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Přijatá usnesení:

Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova zapracovat
do Jednacího řádu komisí Rady města Tišnova bod „Zánik členství“.
Členství v komisi zaniká:
1) vzdáním se členství
2) neomluvenou nepřítomností na dvou po sobě následujících jednáních komise či třikrát neomluvenou
nepřítomností na jednání komise v průběhu volebního období.

Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova zapracovat
do článku 5 možnost jednání a hlasování ve výjimečných případech elektronickou formou.

Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova navrhuje Radě města Tišnova tyto možné
nové názvy ulic v Tišnově:
Ulice označena v mapce č. 1: Spojovací, Severní, Poslední, Ke Klucanině, K Šatanu, Mezi Kopci
Ulice označena v mapce č. 2: po významné osobnosti v souvislosti s předcházejícími souběžnými ulicemi
Ulice označena v mapce č. 3: Galářova

Příští jednání komise: 12. 2. 2015, 16,00 hod., Sídlo Spolku psychologických služeb (nám. Míru 114, 1. patro)

Zapsala: B. Veverková

Schválila: L. Borková
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Příloha č. 1
Programové prohlášení 2014-2018: Rodina a školství

1. Zaktualizujeme koncepci vzdělávání.
2. Podpoříme umístění dětí mladších 3 let do jiných zařízení, než jsou školky (rodiče na 2 leté rodičovské
dovolené, soukromé mateřské školky aj.).
3. Vytvoříme dostatečný počet míst ve školách v souladu se stoupajícím počtem dětí (např. vestavba ZŠ nám.
28. října).
4. Podpoříme školy v modernizaci, revitalizaci (zejména sociálních zařízení) a vybavení tříd v kontextu zvyšující
se demografické křivky.
5. Provedeme revizi kritérií pro přijímání do školek. Zavedeme elektronický systém přihlašování do MŠ.
6. Vyhodnotíme potřebu rozšíření stálé logopedické péče.
7. Udržíme stávající kvantitu a kvalitu prorodinných aktivit formou vzájemné organizace, informovanosti a
pomocí v získávání dalších dotačních titulů.
8. Podpoříme vybudování dopravního hřiště.
9. Pomůžeme s aktivitami Rodinného centra Studánka.
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