Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 2/2017 ze dne 19. 4. 2017
Začátek: 17:00 hodin
Ukončení: 18:30 hodin
Přítomni: R. Zhořová, L. Borková, B. Bauer, J. Konečná, JUDr. J. Duda, P.
Kappelová, Š. Ondráčková , I. Valová
Nepřítomni: V. Kappel
Tajemnice: D. Švecová
Omluveni: M. Růžička, K. Smutná, K. Švábenský
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 jednání:
1) Připomínky ke konceptu nového dotačního titulu na podporu pracovníků s dětmi
a mládeží
2) Zhodnocení rozdělení řádných dotací 2017 podaných v oblasti Volnočasové
aktivity mládeže
3) Příprava zápisu MŠ a ZŠ
4) Spádové obvody MŠ a ZŠ
5) Informace o projektu revitalizace letního kina
6) Různé – info o odstoupení L. Šmardové a K. Smutné
Ad1)
Členové komise se připomínkovali koncept nového dotačního titulu Podpora pracovníku
s dětmi a mládeží, který předložila Mgr. L. Borková, vedoucí pracovního týmu a navrhované
změny zapracovali do zmíněného dokumentu (viz Příloha zápisu).
Ad2)
Předsedkyně komise ve spolupráci s tajemnicí komise informovaly přítomné členy o
rozdělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu 2017 v oblasti volnočasové
aktivity mládeže a seznámila je s celkovým přehledem přidělených řádných dotací
(http://www.tisnov.cz/urad/informace/dotacni-programy-mesta).
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Ad3)
J. Konečná informovala přítomné členy o probíhajících přípravách k zápisu do MŠ
v návaznosti na změny legislativy. Zápis již druhým rokem probíhá v návaznosti na
elektronickou evidenci a vytváření přihlášek. Členové komise, kteří zastupují základní školy,
následně doplnily informace o zápisu do ZŠ.
Ad4)
Předsedkyně komise ve spolupráci s tajemnicí komise informovaly přítomné členy o schůzce
„Spádové obvody škol“, která proběhla dne 2. 3. 2017 v krizové místnosti radnice. Přítomní
byli: Sebera, Zhořová, Brázdová, Komprs, Kappelová, Švecová. Cílem schůzky bylo ujasnění
si, které obce z ORP prioritně přičlenit ke spádovým obvodům tišnovských základních škol, a
to na základě navrhované dohody, jenž by město Tišnov uzavřelo s vybranýými obcemi, a
tímto vstřícným krokem, bylo nápomocno při zajištění, jinak ohroženého plnění, povinné
školní docházky dětí z obcí, na jejichž území není zřízena základní škola (§ 178 zák. č.
561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Na schůzce byly navrženy pro přičlenění ke
spádovým obvodům tyto obce: Lomnička, Hradčany, Sentice, Předklášteří, Železné, Březina,
Unín, Rohozec, Štěpánovice, Heroltice, Vohančice, Bukovice, Hluboké Dvory.
Ad5)
Předsedkyně komise shrnula výsledek jednání týkající se „Rekonstrukce letního kina v
Tišnově“, s využitím jednotlivých částí prostor, s finanční náročností a v návaznosti na
znalecký posudek provozování lukostřelnice. Zvítězila Varianta C - multifunkční centrum se
zapracovanou lukostřelbou.
Ad6)
Tajemnice komise připomenula členům komise odstoupení paní L. Šmardové z důvodu
pracovní vytíženosti a informovala je o skutečnosti, že paní K. Smutná (členka komise) se
také chce vzdát členství v komisi. Doposud tak, však neučinila, pouze se dotazovala, jakým
způsobem to může učinit.

Příští jednání komise: předpokládaný termín setkání – bude upřesněn

Zapsala: D. Švecová

Schválila: R. Zhořová
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Příloha zápisu
Koncept – nového dotačního titulu - Podpora pracovníků s dětmi a mládeží
Pro zjištěná potřebných prvotních informací se konala schůzka se zástupci organizací: Brďo,
Studánka, Skaut, jakožto největších organizací, které pracují s dětmi a pracovníky jsou
dobrovolníci. Dále jsem návrhy probírala osobně s jednotlivými zástupci.
Organizace jsou velmi rády za vstřícný krok Města Tišnova podpořit jejich činnost. Se
zástupci organizací jsme se dlouze zabývali tématem dobrovolnictví. Dobrovolnictví je pro
společnost velmi důležité a organizace si jej chtějí zachovat a „vychovávat“ tak dále i další
generace. Jsou si ale vědomy velké časové a finanční náročnosti, kterou s sebou daná práce
nese. Proto jsme hledali možnost, jak vhodně ocenit práci dobrovolníků.
V současné chvíli se nám zdají nejvhodnější cestou zdá být podpora vzdělávání, růstu a
seberozvoje, která je pro práci s dětmi velmi důležitá. Ceny kvalitních kurzů v zážitkové
pedagogice jsou nákladné, často začíná na částce 5000 Kč.
Kritéria pro dotační titul:
-

Pro organizace (např. spolek), které působí v Tišnově a které předloží své stanovy a
doloží svoji činnost
Podpora organizací, kde fungují dobrovolníci – tzn. pracovníci nedostávají žádné
finanční ohodnocení
Organizace funguje min. 1 rok
Podpora pracovníků ve věku od 15 let, kdy jsou instruktory (zejména v tomto věku
je velmi důležitá motivace, aby mladí zůstali u této činnosti).
Podpora pracovníků, kteří vykonávají pravidelnou činnost – pravidelné schůzky
(Cílem je podpořit pracovníky, kteří každý týden, systematicky a celoročně pracují
s dětmi - ne ty, kteří jezdí „jen“ na výpravy a tábory)
Pravidelná činnost znamená = setkání min. 1x14 dní v rozsahu alespoň 45 minut
Účastníci (děti) ve věku 0 - 15 let
Finanční prostředky by získala organice, která by hradila účastnické poplatky na
vzdělávání. A následně i vyúčtovávala.
Organizace, která žádá na trenéry (v oblasti sportu) nemůže žádat v tomto dotačním
titulu.
Z výše jmenovaných organizací se v současné chvíli jedná o 40 – 45 pracovníků.
Navrhovaná částka je 3 000 Kč/osobu za 2 roky, tzn. alokace 50 000 – 60 000
Kč/rok
Každý pracovník má možnost čerpat na vzdělávání z dotačního programu 1x za 2 roky
Zvažované organizace, které by mohly žádat: 1. Brďo Gingo, Brďo Šiška, Skaut,
Studánka.
Další organizace?
K vyúčtování dotace bude nutné doložit evidenci docházky dětí (aby bylo zřejmé, že
se jedná o pravidelnou činnost)

Rozhodně to není vhodné rozdělovat dle vzdělání či požadovat pedagogické vzdělání.
Právě různorodost pracovníků dává pestrost jejich činnosti.
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