Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova
ze dne 9. 9. 2015
Začátek: 16.00 hodin
Ukončení: 17.00 hodin
Přítomni: L. Borková, R. Zhořová, B. Bauer, J. Duda, V. Kappel, J. Konečná, Š. Ondráčková (odešla dříve),
M. Růžička, K. Smutná (přišla později), K. Švábenský
Nepřítomni: L. Šmardová, I. Valová – omluveny, P. Kappelová
Host: M. Sebera
Místo konání: místnost krizového řízení, suterén radnice města Tišnova

Program:
1. Požadavky na rozpočet města na rok 2016
2. Koncepce vzdělávání ve městě Tišnově
3. Různé

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy komise a vysvětlila důvod změny termínu jednání oproti
stanovenému dni.

ad 1)
Ředitelé K. Švábenský, L. Borková a M. Růžička se shodli na velmi špatném stavu budovy bývalé ZŠ na
ulici Riegrova 312, kde v současné době sídlí Gymnázium Tišnov, Inspiro - středisko volného času
Tišnov a ZŠ ZaHRAda. Týká se to především statiky budovy, oken, fasády, odpadů. Ředitelé komunikují
ohledně oprav s MÚ Tišnov – odbor správy majetku a komunálních služeb.
Stejně tak v havarijním stavu je hřiště za budovou, které je pro návštěvníky (především děti) velmi
nebezpečné. O hřiště by se měl nyní starat správce sportovišť (P. Brychta). ZŠ ZaHRAda nabídla městu,
že by 1 x týdně hřiště uklízela.
Dále proběhla diskuze týkající se dalších hřišť v Tišnově (např. u sokolovny – to je málo využívané, ale
placené).
V. Kappel – zájem o lukostřelnici v Tišnově, např. v rámci lesoparku, kde by bylo větší využití pro děti a
mládež (horolezecká stěna apod.), možnost na sídlišti Klucanina, ul. Halasova – pozemek není města.
Dále se diskutovalo o částce určené na dotace v oblasti volnočasových aktivit mládeže (nyní 200 000,Kč). Členové naznali, že tato částka je v současné chvíli dostačující, že finanční prostředky byly v
předchozích letech rozděleny téměř dle požadavků jednotlivých žadatelů.
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Usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova navrhuje zařadit do rozpočtu města
na rok 2016 finanční prostředky na opravu budovy „ZŠ Riegrova“ a hřiště u ZŠ.

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato.

ad 2)
Předsedkyně navrhuje vytvoření pracovních skupin, do kterých by se zapojili ti členové, kteří budou mít
zájem na koncepci pracovat.
M. Sebera – do koncepce zapojí i ředitele škol a školských zařízení v Tišnově, v následujících dnech
navštíví společně se starostou všechny ředitele a budou diskutovat o současnosti a budoucnosti škol,
kam se chtějí posouvat, jaké mají potřeby, plány apod.
V rámci volnočasových aktivit kontaktovat volnočasové organizace a spolky pracující s dětmi a mládeží
v Tišnově, sejít se, sdělit si, jaké má kdo plány, vize, co v Tišnově chybí, co by bylo potřeba v nabídce
doplnit atd.
V rámci prevence rizikového chování spolupracovat se Spolkem psychologických služeb, Klubem Čas
Tišnov - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Pracovní skupina pro školství: M. Sebera, R. Zhořová, J. Konečná, M. Růžička
Pracovní skupina pro volnoč. aktivity: L. Borková, B. Bauer, Š. Ondráčková
Termín zpracování – do konce října
B. Bauer – jak se postarat o děti, které nechtějí nebo nemohou navštěvovat žádné aktivity, kroužky – je
o ně postaráno, jsou podchyceny – Klub Čas Tišnov, Odbor sociálních věcí MÚ Tišnov.
Otázka, zda a jak zjišťovat názor rodičů. Např. u dotazníku záleží na otázkách, jak jsou položeny, jejich
obsah, bylo by organizačně náročné, většinou se vrátí dotazníky těch nespokojených rodičů, mohlo by
vyvolat negativní obraz o škole. Dobré povědomí o spokojenosti/nespokojenosti rodičů mohou mít
např. třídní důvěrníci, kteří jsou s rodiči pravidelně v kontaktu.

ad 3)
Ředitelka J. Konečná informovala o tom, že byla požádána o podporu Speciálně pedagogického centra,
které by mohlo vzniknout v Tišnově. Kontaktovala dotyčné osoby s dotazem na bližší informace (např.
rozsah péče, zaměření apod.), zatím však nedostala odpověď. M. Sebera – na městě je žádost o
prostory pro centrum, mohlo by působit v budově Riegrova 312 či na poliklinice. Ostatní ředitelé se
připojili s názorem, že dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přibývá, roste počet individuálně
integrovaných dětí v MŠ, ZŠ a existence odloučeného pracoviště pedagogicko-psychologické poradny v
Tišnově by velice pomohla rodičům těchto dětí (nyní např. Ivančice, Židlochovice). Město by mohlo
v této záležitosti vyvinout určitou snahu o zřízení odloučeného pracoviště na ředitelství PPP Brno.
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M. Růžička informoval o tom, že Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, zřizovatel Základní školy
ZaHRAda, by chtěl navýšit kapacitu školy. V blízké době bude podána žádost na Město Tišnov o souhlas
s navýšením kapacity, který spolek potřebuje k žádosti na MŠMT ČR.

Termíny příštích jednání komise:

5. 11. 2015, 16.00 hod, radnice města Tišnova
10. 12. 2015, 16.00, místo bude upřesněno

Přijatá usnesení:

Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova navrhuje zařadit do rozpočtu města
na rok 2016 finanční prostředky na opravu budovy „ZŠ Riegrova“ a hřiště u ZŠ.

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato.

Zapsala: B. Veselá

Schválila: L. Borková
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