Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č.2/2018 ze dne 25. 4. 2018
Začátek: 17:00 hodin
Ukončení: 18:30 hodin
Přítomni: PaedDr. R. Zhořová, V. Kappel, PaedDr. P. Kappelová, Mgr. S. Kappelová,
Bc. Š. Ondráčková, Mgr. L. Borková
Nepřítomni: Mgr. K. Švábenský, JUDr. J. Duda
Tajemnice: Ing. D. Švecová
Omluveni: Mgr. M. Růžička, Mgr. I. Valová, B. Bauer
Hosté: 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 není usnášení schopna, dále představila
program jednání.

Program jednání:
1) Žádost ZŠ ZaHRAda o souhlas města Tišnova s navýšením kapacity
2) zápis do MŠ - příprava a změny
3) zápis do ZŠ – spádové oblasti, placení pomůcek, počet 1. tříd, naplněnost škol
vzhledem ke kapacitě
4) Den hudby
5) konference "Škola a rodina"
6) Různé:
- info – dětská skupina, akce ke 100. let republiky z pohledu škol a spolků
- info – rozhodnutí RM a ZM – dotace

Ad 1)
Předsedkyně komise PaedDr. R. Zhořová informovala přítomné členy o prosbě místostarosty
Mgr. Martina Sebery, Ph.D, aby se komise školská, pro děti, mládež a rodinu vyjádřila
k žádosti ZŠ ZaHRAda o souhlas města Tišnova s navýšením kapacity školy na 70 žáků a se
zřízením školního klubu o kapacitě 30 žáků. Podrobné informace doplnila Mgr. Soňa
Kappelová, jenž zároveň oznámila dle jednacího řádu komisí Rady města Tišnova článku 8
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svoji podjatost, protože je členkou Hnízdo – spolku pro komunitní vzdělávání, a tento je
zřizovatelem ZŠ ZaHRAda.
I přesto, že Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako
iniciativní a poradní orgán nebyla usnášeníschopna, všichni přítomní členové se shodli
na skutečnosti doporučit Radě města Tišnova odsouhlasení navýšení kapacity ZŠ
ZaHRAda na 70 žáků a odsouhlasení zřízení školního klubu o kapacitě 30 žáků, a to
s ohledem na realizaci navýšení kapacity mimo budovu Riegrova 312, tak, jak uvádějí ve
své žádosti.

Ad 2)
Předsedkyně komise PaedDr. R. Zhořová otevřela problematiku zápisu do MŠ, který bude
probíhat dne 2. 5. 2018. Členové komise byli informováni o elektronickém zápisu a o
možnosti zařadit děti s rozhodnutím o nepřijetí do MŠ do vznikající dětské skupiny.

Ad 3)
Předsedkyně komise PaedDr. R. Zhořová s PaeDr. P. Kappelovou informovali přítomné členy
o zápisu do ZŠ, který proběhl dne 20. 4. 2018. Kapacita pro 1. třídy ZŠ Smíškova 75 dětí (tři
třídy), přihlášených 99 + 15 odkladů; počet přihlášených ZŠ nám. 28. října 86 dětí včetně 15
odkladů, což jsou 3 třídy, v případě nutnosti otevření 4 tříd. Upřesňující schůzka vedení
základních škol proběhne 2. 5. 2018.

Ad 4)
Předsedkyně komise PaedDr. R. Zhořová informovala přítomné členy o připravovaném dni
hudby, který organizuje ZUŠ a každý rok oslovuje základní i mateřské školy k zapojení do
programu. Letošní ročník se ponese v prvorepublikovém duchu, a to

ke 100. výročí

republiky.

Ad 5)
Předsedkyně komise dále seznámila přítomné členy s plánovanou konferencí "Škola a
rodina", kterou pořádá MAP 17. 5. 2018. Konference je určena nejen pro pedagogy, ale také
pro širokou veřejnost, a to především pro rodiče školu povinných dětí. Program tvoří odborné
bloky a také workshopy (viz příloha).
Ad 6) Různé:
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- tajemnice komise podala podrobné informace o průběhu oprav prostor dětské skupiny, dále
seznámila přítomné členy s některými významnými akcemi probíhajícími z iniciativy spolků
a dalších institucí k oslavám 100. let republiky;
- tajemnice komise seznámila přítomné členy s výsledky rozhodnutí RM a ZM týkajících se
přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu 2018.

Příští jednání komise: předpokládaný termín středa 6. 6. 2018

Zapsala: Ing. Daria Švecová

Schválila: PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně komise

tejemnice komise
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