Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 4/2017 ze dne 30. 8. 2017
Začátek: 17:00 hodin
Ukončení: 18:30 hodin
Přítomni: PaedDr. R. Zhořová. Mgr. L. Borková, J. Konečná,Mgr. M. Růžička, V.
Kappel, Mgr. P. Kappelová, Mgr. S. Kappelová, Bc. Š. Ondráčková, I. Valová, B.
Bauer
Nepřítomni: mgr. Mgr.K. Švábenský
Tajemnice: Ing. D. Švecová
Omluveni: JUDr. J. Duda,
Místo konání: Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace ředitelna

PaedDr. R. Zhořová, předsedkyni Komise školské, pro děti, mládež a rodinu, přivítala
přítomné členy komise a hosta Mgr. Martina Seberu, Ph.D., místostarostu města Tišnova,
konstatovala, že komise je usnášeníschopna a představila program jednání.

Program jednání:
1) Nový dotační titul – „Podpora pracovníků s dětmi a mládeží“
2) Požadavky na rozpočet města 2018 dle Harmonogramu rozpočtového procesu
3) Prohlídka prostor vestavby ZŠ Tišnov, nám. 28. října
4) Různé – informace o dětské skupině

Ad 4)
Předsedkyně komise se souhlasem přítomných členů přesunula pořadí bodů jednání a zahájila
bodem 4) Různé. Mgr. Martina Seberu, Ph.D přišel komisi poskytnout informace o záměru
města zřídit dětskou skupinu fungující od září 2018 v prostorách bývalého mateřského centra
zřízeného v původní kotelně na ulici Květnická a o finanční náročnosti tohoto projektu.
Jednotliví členové komise po krátkém představení dětské skupiny, její potřebnosti, umístění a
orientačních vstupních a provozních nákladech panem místostarostou, postupně vznášeli
dotazy týkající se problematiky a podmínek zřízení „Dětské skupiny 9/2018“ (Mgr. P.
1

Kappelová – Kam půjde Logo, které je v prostorách bývalého mateřského centra zřízeného
v původní kotelně na ulici Květnická, kde zamýšlíte umístit dětskou skupinu? Odpověď Mgr.
Martina Seberu, Ph.D.: „Logu byly nabídnuty jiné prostory města, které jim dle jejich
zvýšených nároků týkajících se umístění v přízemí, bez výtahu, sociálního zařízení …
nevyhovují.“ Mgr. P. Kappelová: „Kde jsou tříleté děti a kam budou umístěny?“ Mgr.
Martina Seberu, Ph.D: „ V letošním školním roce se nedostalo do tišnovských školek 11
tříletých tišnovských dětí. Předpokládáme, že se jedná o děti, jejichž rodiče jsou stále ještě na
rodičovské dovolené nebo se jedná o děti, které rodiče umístili do okolních mateřských škol.
Dětská skupina by měla překlenout období, než se pravděpodobně v roce 2020 otevře
zamýšlená 4 -5 třídní mateřská školka Na Honech a napomoci umístit tříleté děti do
předškolního zařízení.“ PaedDr. R. Zhořová: „Jak se zvýšení počtu míst v zamýšlené MŠ
odrazí na ZŠ? Je možná nástavba tříd na třetím pavilonu naší základní školy? Je to zamýšleno
pro vestavbu bytů nebo tříd?“ Mgr. Martina Seberu, Ph.D.: „Strategický výbor projednává
problematiku výstavby bytů v Tišnově, pavilon ŽS nám. 28. října je jedna ze zamýšlených
lokalit. O konečné variantě není rozhodnuto.“)
Návrh na usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova zařadit do rozpočtu města Tišnova na
rok 2018 náklady na zřízení a provoz dětské skupiny.
Hlasování:
10/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato

Ad 1)
Předsedkyně komise PaedDr. R. Zhořová otevřela problematiku nového dotačního titulu „Podpora pracovníků s dětmi a mládeží“. Mgr. Martina Seberu, Ph.D. vznesl dotaz na to,
v jaké fázi se nachází zpracování dotačního titulu. Paní místopředsedkyně komise Mgr. Lucie
Borková, která byla na jednání č. 9/2016 dne 6. 12. 2016 ustanovena vedoucím pracovního
týmu pro zpracování nového dotačního programu, sdělila členům komise, že se spojila s paní
Bc. Š. Ondráčkovou a domluvily se, že zpracují nově zamýšlený dotačního titulu během září,
protože během letních prázdnin na to neměla časovou kapacitu. Tajemnice komise sdělila, že
je důležité zanést do dokumentu „Vyhlášení dotačního titulu“ alespoň hlavní myšlenky a
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ostatní dokumenty je jim schopna dopracovat. Předsedkyně komise tedy vyzvala pracovní
tým pod vedením paní Mgr. L Borkové (Mgr. Š. Ondráčková, V. Kappel), aby ve
spolupráci s tajemnicí komise zpracoval konečnou a ucelenou podobu celého dotačního
titulu, a to do 15. 9. 2017, tak, aby mohl být vznesen požadavek finanční částky pro tento
titul na Rozpočet města na 2018 a dotační titul mohl být zařazen mezi dotační tituly na
rok 2018.
Člen komise Mgr. Milan Růžička se vyslovil k problému rozpracování dotačního titulu v tom
smyslu, že komise je iniciativní a poradní orgán a podivil se nad tím, že město Tišnov, nemá
kapacitu na to, aby úřad měl odbor školství, který by vykonával činnosti v této oblasti. Mgr.
M. Sebera: „Činnost odboru školství od doby zrušení před 4 roky nahrazovaly jednotlivé
pracovnice (Ing. B. Veverková-Veselá, nyní Ing. D. Švecová) a to velmi komplexně a
kvalitně, včetně metodického poradenství školám, které ale není jejich kompetencí. Děje se to
však historicky a na základě dobrých vztahů s vedením škol. Je otázkou domluvy, aby komise
školská připravila a vypracovala celý dotační titul, iniciativní role komise spočívá i v této
činnosti nikoliv jen v úkolování.“
Mgr. Martina Seberu, Ph.D. navázal v diskusi na to, že se z MAP objevil požadavek, zřídit
sdíleného koordinátora – referenta pro školy, okolní obce jsou ochotny se i finančně podílet
na mzdě tohoto pracovníka.
Návrh na usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova zvážit zřízení pracovního místa pro
problematiku školství v návaznosti na MAP.
Hlasování:
9/0/1

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato

Ad2)
Předsedkyně komise zhodnotila požadované částky z jednotlivých podaných žádostí v oblasti
řádných dotací – volnočasové aktivity mládeže v roce 2017 a navrhla komisi, že s ohledem
na převis finanční částky v roce 2017 o 38 040,- Kč, by bylo vhodné požadovat navýšení
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objemu finančních prostředků pro tuto oblast řádných dotací pro rok 2018, a to ze stávajících
200 000,- Kč na 230 000,- Kč, a tak umožnit zařadit do oblasti volnočasových aktivit také
jiné žádosti, protože mnohé z podávaných žádostí zasahují do více dotačně podporovaných
oblastí (sport, volnočasové aktivity, kultura, ostatní zájmová činnost …). Dále požadovat
50 000,- Kč na nový dotační titul „Podpora pracovníků s dětmi a mládeží“.
Návrh na usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova navýšit objem finančních prostředků
pro oblast řádných dotací – volnočasové aktivity mládeže na rok 2018, a to ze stávajících
200 000,- Kč na 230 000,- Kč a zařadit do rozpočtu částku 50 000,- Kč pro nově
zamýšlený nový dotační titul „Podpora pracovníků s dětmi a mládeží“.
Hlasování:
10/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato

Ad3)
Jako poslední bod zařadila předsedkyně komise prohlídku prostor vestavby ZŠ Tišnov, nám.
28. Října, kde budou ve školním roce 2017/2018 umístěni žáci ze školního programu „Začít
spolu“.

Příští jednání komise: bude upřesněno

Zapsala: Ing. Daria Švecová

Schválila: PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně komise
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