Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 8/2016 ze dne 10. 11. 2016
Začátek: 16:000 hodin
Ukončení: 17:40 hodin
Přítomni: R. Zhořová, L. Borková, B. Bauer, J. Konečná, Š. Ondráčková, M.
Růžička, K. Smutná, K. Švábenský,
Tajemnice: D. Švecová
Omluveni: JUDr. J. Duda, P. Kappelová, L. Šmardová, I. Valová. Valová
Místo konání: místnost krizového řízení hlavní budovy radnice
PaedDr. R. Zhořová, předsedkyni Komise školské, pro děti, mládež a rodinu, přivítala
přítomné členy a představila program jednání.

Program:
1) Rozpočet
2) Různé
Ad1)
Rozpočet
Předsedkyně seznámila přítomné členy s rozpočtem města na rok 2016, upozornila
podrobněji na příjmy, výdaje a investice, dále seznámila přítomné členy s jednotlivými
položkami paragrafů, které se týkají škol a školských zařízení a příspěvků na provoz pro
příspěvkové školské organizace.
Návrh usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, bere na vědomí rozpočet města Tišnova na rok 2017 bez připomínek.
Hlasování:

8/0/0 (pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.

Ad2)
Různé
a) Dotační tituly 2017
Předsedkyně komise shrnula změny týkající v Dotačních titulech na rok 2017.
Návrh usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, bere na vědomí rozpočet města Tišnova na rok 2017 bez připomínek.
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Hlasování:

8/0/0 (pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.

b) Kapacita škol a školských zařízení
Proběhla diskuse na téma kapacita škol a školských zařízení, kterou zahájil Mgr. Milan
Růžička, který představil koncepci školy ZaHRAda. Do diskuse se postupně zapojovali
jednotliví přítomní členové komise, kteří se vyjadřovali ke kapacitě škol a školských
zařízení, k řešení kapacity a k návaznosti na změny legislativy.
Návrh usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova uspořádat diskusní
setkání za účasti zástupců škol a školských zařízení, působících v Tišnově s vedením
města, a to za účelem řešení koncepce školství v Tišnově s ohledem na problematiku
kapacity a za účelem poskytnutí informací o aktuální situaci řešení (popřípadě možných
variant řešení) kapacity MŠ a ZŠ v Tišnově.
Hlasování:
c)

8/0/0 (pro-zdržel se-proti)

Usnesení bylo přijato.

Pozvánka

Mgr. Milan Růžička pozval členy komise na panelovou diskuzi pro veřejnost „Tišnov mluví o
vzdělávání s podtitulem „Alternativy ve vzdělávání“. Termín akce je čtvrtek 8. 12. od 17:30
do 19 hod. v Tišnově (prostory velké zasedací místnosti v budově radnice). Otázky panelové
diskuze:
-

V čem vidíte budoucnost českého školství?

-

Co je podle vás alternativa ve vzdělávání a jak případně vypadá tato alternativa na vaší

škole?
-

Kde jsou podle vás hranice svobody v učení?

Příští jednání komise: předpokládaný termín setkání – bude upřesněn

Zapsala: D. Švecová

Schválila: R. Zhořová

2

