Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 6/2017 ze dne 20. 11. 2017
Začátek: 17:00 hodin
Ukončení: 18:15 hodin
Přítomni: PaedDr. R. Zhořová, J. Konečná, V. Kappel, Bc. Š. Ondráčková, B. Bauer,
I. Valová, Mgr. M. Růžička, Mgr. P. Kappelová
Nepřítomni: Mgr. K. Švábenský
Tajemnice: Ing. D. Švecová
Omluveni: Mgr. L. Borková, JUDr. J. Duda, Mgr. S. Kappelová
Místo konání: MěÚ Tišnov, ulice Ráboňova 117

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

Program jednání:
1) Mimořádná dotace – ZuZu English Education z.s.
2) Připomínky k návrhu rozpočtu na 2018
3) Návštěvní řád sportoviště a kluziště Smíškova
4) Různé

Ad 1)
Předsedkyně komise PaedDr. R. Zhořová otevřela problematiku mimořádné dotace pro spolek
ZuZu English Education z.s. Členové komise diskutovali o žádosti, během diskuse se podařilo
navázat telefonický kontakt se statutárním zástupcem René Oulehlou, jehož členové komise
zamýšleli pozvat na jednání komise k vysvětlení nejasností kolem podané žádosti, a s kterým
se nepodařilo před jednáním komise spojit. Členové komise kladli během probíhajícího
„telemostu“ doplňující otázky.
Návrh na usnesení:
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Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, nedoporučuje Radě města Tišnova schválit přidělení finančních
prostředků v rámci takto podané žádosti o mimořádnou dotaci ZuZu English Education
z.s., IČO 06109128, se sídlem Koráb 131, 666 01 Tišnov a dále doporučuje ZuZu English
Education z.s., IČO 06109128, se sídlem Koráb 131, 666 01 Tišnov žádat o finanční
prostředky v rámci řádných dotací – Dotační program 2018 a žádost doplnit o
upřesněný rozpočet a účel dotace.
Hlasování:
6/0/1

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato

Ad2)
Členové komise neměli žádné připomínky k předloženému rozpočtu na 2018.

Ad3)
Členové komise diskutovali o návštěvním řádu sportoviště a kluziště a navrhují doplnit
následující:
- rodinné vstupné 2 dospělí + 3 děti
- upřesnit, co se myslí doprovodem bez bruslí

Ad 4)
a) Bod různé byl zařazen z časových důvodů člena komise Mgr. Růžičky jako první bod.
Předsedkyně komise jej požádala o doplnění informací k žádosti o souhlas města Tišnova
s navýšením kapacity základní školy ZaHRAda, kterou zastupuje.
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
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současné době probíhá výuka na ulici Riegrova 312, Tišnov. Od 1. 8. 2017 byla se základní
školou uzavřena nová nájemní smlouva na dobu neurčitou.
Komise školská pro děti mládež a rodinu doporučila Radě města Tišnova udělit souhlas pouze
s navýšením kapacity s účinností od 1. 9. 2018 ze současných 30 na 40 žáků pro ZŠ
ZaHRAda, IČO 03798798, kterou zřizuje Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání, IČO
03421201, se sídlem Hornická 900, 666 03 Tišnov. Rada města Tišnova schválila toto
navýšení na svém jednání 17. 10. 2017 usnesením č. RM/05/28/2017.
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 na svém minulém
jednání nemohla vyjádřit, protože neměla potřebné doplňující informace, které se týkají
vize rozvoje, rozšíření a prostorového zajištění základní školy.
Mgr. Milan Růžička – doplnění:
Kapacita ZŠ ZaHRAda vychází z koncepce základní školy, jejímž vzorem je škola
Montessori. Základem organizace školy by měly být tři trojroční třídy. Pan ředitel Růžička si
je vědom prostorové nedostatečnosti v budově na ulici Riegrova 312 a hledá jiné alternativy.

Příští jednání komise: středa 31. 1 . 2018 (pozvat hosta René Oulehlu)

Zapsala: Ing. Daria Švecová

Schválila: PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně komise
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