Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 5/2017 ze dne 11. 10. 2017
Začátek: 17:00 hodin
Ukončení: 18:30 hodin
Přítomni: PaedDr. R. Zhořová, J. Konečná, JUDr. J. Duda, V. Kappel, Mgr. S.
Kappelová, Bc. Š. Ondráčková, B. Bauer
Nepřítomni: I. Valová, Mgr. K. Švábenský
Tajemnice: Ing. D. Švecová
Omluveni: Mgr. L. Borková, Mgr. M. Růžička, Mgr. P. Kappelová
Místo konání: MěÚ Tišnov, ulice Ráboňova 117

PaedDr. R. Zhořová, předsedkyni Komise školské, pro děti, mládež a rodinu, přivítala
přítomné členy komise a konstatovala, že komise je usnášeníschopna, dále představila
program jednání.

Program jednání:
1) Nový dotační titul – „Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží“
2) Dotační program 2018 – připomínky, návrhy, změny
3) Různé

Ad 1) + Ad2)
Předsedkyně komise PaedDr. R. Zhořová otevřela problematiku nového dotačního titulu „Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží“ v návaznosti na úkol pracovního
týmu a úkoly z rady města Tišnova.
Úkolem pracovního týmu bylo ve spolupráci s tajemnicí komise zpracování konečné a
ucelené podoby 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 tento mohl být
zařazen mezi dotační tituly na rok 2018. Celá komise vyslovila poděkování pracovnímu
týmu za vynaložené úsilí při zpracování nového dotačního titulu.
Členové komise dále prodiskutovali zapracování jednotlivých podmínek pro hodnocení
tohoto nového dotačního titulu do dokumentu „Kritéria hodnocení pro žadatele dotací“.
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Návrh na usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova zařadit do dotačních programů na rok
2018 nový dotační titul – „Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží“ a vyčlenit
na něj v rozpočtu na rok 2018 celkovou částku 50 000,- Kč. Dále doporučuje zapracovat
do dokumentu „Kriteria hodnocení pro žadatele dotací“ podmínky tohoto nového
dotačního titulu.
Hlasování:
7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato

Ad3)
Jako poslední bod zařadila předsedkyně komise žádost ZŠ ZaHRAda o souhlas města Tišnova
s navýšením kapacity základní školy. Členové komise diskutovali k záměru navýšení kapacity
ZŠ ZaHRAda.
Základní škola ZaHRAda, IČO 03798798, kterou zřizuje Hnízdo - spolek pro komunitní
vzdělávání, IČO 03421201, se sídlem Hornická 900, 666 03 Tišnov, požádala město Tišnov o
souhlas s navýšením kapacity základní školy:
a) s účinností od 1. 9. 2018 navýšení kapacity základní školy ze současných 30 na 40 žáků;
b) s účinností od 1. 9. 2019 navýšení kapacity základní školy na konečných 70 žáků.
Žádost o souhlas s navýšením kapacity byla projednána Radou města Tišnova již na jednání č.
29/2015 dne 30. 11. 2015 a usnesením č. 30/29/2015 byl dán souhlas s nejvyšším povoleným
počtem žáků ve škole - 60 žáků. ZŠ ZaHRAda doposud navýšení kapacity nezrealizovala. V
současné době probíhá výuka na ulici Riegrova 312, Tišnov. Od 1. 8. 2017 byla se základní
školou uzavřena nová nájemní smlouva na dobu neurčitou.
Návrh na usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, doporučuje Radě města Tišnova udělit souhlas s navýšením kapacity
školy s účinností od 1. 9. 2018 ze současných 30 na 40 žáků pro ZŠ ZaHRAda, IČO
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03798798, kterou zřizuje Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání, IČO 03421201, se
sídlem Hornická 900, 666 03 Tišnov.
Hlasování:
7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato

K předběžnému souhlasu města Tišnova s navýšením kapacity základní školy ZaHRAda,
IČO 03798798, s účinností od 1. 9. 2019 na konečných 70 žáků se komise vyjádří až po
získání dalších doplňujících informací, které se budou týkat vize rozvoje, rozšíření a
prostorového zajištění základní školy.

Příští jednání komise: bude upřesněno

Zapsala: Ing. Daria Švecová

Schválila: PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně komise
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