Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 4/2016 ze dne 31. 5. 2016
Začátek: 17:00 hodin
Ukončení: 19:00 hodin
Přítomni: R. Zhořová, P. Kappelová, M. Růžička, K. Švábenský, V. Kappel, Š.
Ondráčková
Tajemnice: D. Švecová
Nepřítomni: B. Bauer, J. Duda
Omluveni: L. Borková, L. Šmardová, K. Smutná, I. Valová, J. Konečná
Hosté: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Místo konání: ZŠ Tišnov, nám 28. října 1708

Program:
1) Mimořádná dotace
2) Informace - zápis MŠ
3) Různé
Vedením jednání komise byla pověřena místopředsedkyně komise PaedDr. Radmila
Zhořová, a to z důvodu nepřítomnosti předsedkyně Mgr. Lucie Borkové (RD).
Místopředsedkyně přivítala přítomné členy komise, představila program jednání a
přivítala hosta radního Mgr. Martina Seberu, Ph.D.
1) Komise projednávala žádost podané v oblasti mimořádných dotací:
Komise nebyla vzhledem k počtu přítomných usnášeníschopna, proto se nehlasovalo.
Přítomní členové podpořili svým slovním vyjádřením žádost Sdružení škola a rodina při
ZŠ Smíškova o mimořádnou dotaci a všichni přítomní doporučují Radě města Tišnova
schválit poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova v celkové výši 30 000,Kč pro Sdružení škola a rodina při ZŠ Smíškova IČO 75094533, a to na projekt “Oslavy
65. výročí založení školy“.
2) Informace - zápis MŠ
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-

D. Švecová host M. Sebera podali informace o průběhu zápisu do MŠ včetně
elektronické registrace přihlášek

3) Různé
-

host M. Sebera podal informace k problematice přijatého zákona týkajícího se
přijetí dvouletých dětí do MŠ a kapacitě MŠ v Tišnově (nástavba na MŠ pracoviště
Květnická) na dotaz P. Kappelové

-

M. Sebera informoval o návrhu změny na místě předsedkyně Komise školské, pro
děti mládež a rodinu, která je toho času na MD (o této změně rozhodne RM 8. 6.
2016)

-

M. Sebera podal informace o průběhu a výsledku dosavadního jednání o možnosti
zřídit odloučené pracoviště PPP v Tišnově – JMK preferuje centralizaci
pedagogicko-psychologických poraden do Brna

-

M. Sebera – oslovil členy komise, aby mu byli nápomocni při tvorbě koncepce
vzdělávání v Tišnově (dále jen KVT) a oslovil je s úkoly při tvorbě dokumentu.
Dále podal informace o způsobu tvorby dokumentu KVT. Následovala diskuse ke
KVT, do které se zapojili postupně všichni přítomní. Diskutovalo se o vizi KVT,
kvalitě vzdělávání a atributům kvality, udržitelnosti, koncepci celého školství i
jednotlivých škol, provázanosti celého školství i spolupráci s MAP, inkluzi,
výměně zkušeností, kapacitě škol, nutnosti zřídit školské obvody s okolními
obcemi v rámci ORP i DSO.

Příští jednání komise: vzhledem k dovoleným bude termín upřesěn

Zapsala: D. Švecová

Schválila: v pověření R. Zhořová
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