Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č.4/2018 ze dne 3. 9. 2018
Začátek: 17:00 hodin
Ukončení: 18:15 hodin
Přítomni: PaedDr. R. Zhořová, V. Kappel, , Mgr. S. Kappelová, Bc. Š. Ondráčková,
Mgr. L. Borková, JUDr. J. Duda, B. Bauer, Mgr. K. Švábenský
Nepřítomni: Mgr. M. Růžička, PaedDr. P. Kappelová
Tajemnice: Ing. D. Švecová
Omluveni: Mgr. I. Valová,
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 je usnášení schopna, dále představila
program jednání.

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Informace k novému školnímu roku 2018/2019
Informace o průběhu rekonstrukce kuchyně v ZŠ 28. Října (PaedDr. R. Zhořová)
Informace o investičních akcích k 31. 8. 2018 v jednotlivých příspěvkových
organizacích (zástupci jednotlivých př.org.)
návrhy požadavků Komise školské, pro děti, mládež a rodinu na rozpočet města
2019
Dotační program - Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží (připomenutí)

Ad 1)
Jednotliví členové komise podali informace k zahájení školního roku 2018/2019 za
organizace MŠ, ZŠ, SŠ a ostatní školské a zájmové organizace. J. Konečná informovala o
situaci v MŠ Sluníčko, kde pro letošní rok mohla nabídnout velké množství míst v MŠ, a to
s ohledem na malý počet odkladů a velký počet odcházejících předškoláků.

Ad 2)
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Předsedkyně komise PaedDr. R. Zhořová seznámila přítomné členy s akcí „rekonstrukce
školní kuchyně na ZŠ nám. 28. října s názvem projekt „Navýšení kapacity a modernizace
kuchyně Základní školy Tišnov, náměstí 28. října 1708“ (viz Příloha č. 1).

Ad 3)
J. Konečná informovala komisi o opravě elektroinstalace v MŠ U Humpolky, dále v MŠ
Sluníčko, která proběhla v průběhu letních prázdnin a týkala se sanace rohu budovy z důvodu
propadajícího se podloží v části v lokalitě Na Rybníčku.
Při této příležitosti proběhla diskuze k situaci parkování Na Rybníčku. Členové komise
přispěli svými postřehy a připomínkami k dopravní situaci na této ulici, a to především
v ranních a odpoledních hodinách při nástupu a vyzvedávání dětí z MŠ, ZŠ Smíškova.
Členové komise upozornili na další komplikace dopravy, které způsobují pacienti lékařek
MUDr. Dostálové a MUDr. Vodové a doprava bude ještě ztížena při provozu kluziště.
Návrh na usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, navrhuje pro zlepšení průjezdu ulice na Rybníčku vybudovat šikmé
parkovací stání pro zlepšení dopravní obslužnosti MŠ, ZŠ, pacientů MUDr. Dostálové a
MUDr. Vodové a pro dopravní obsluhu návštěvníků hřiště a kluziště.
Hlasování:
9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato

Ad 4)
Předsedkyně komise PaedDr. R. Zhořová přistoupila k dalšímu bodu jednání, a to návrhy
požadavků Komise školské, pro děti, mládež a rodinu na rozpočet města 2019. Opět se
jednotliví členové vyjadřovali k otevřené problematice, konkrétně k potřebnosti a nutnosti
navýšení částky na dotační program řádných dotací pro oblast Volnočasové aktivity mládeže.
Návrh na usnesení:
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Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, požaduje v souvislosti se zvyšujícím se počtem žadatelů a s ohledem na
dlouhodobě stejnou alokovanou částku, navýšení finančních prostředků v dotačním
programu řádných dotací pro oblast Volnočasové aktivity mládeže pro rok 2019 o 50 tis. Kč,
tedy z 250 000,- na 300 000,-.
Hlasování:
9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato

Ad 5)
Tajemnice komise připomněla přítomným členům podání žádosti v Dotačním programu Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží.

Ad 6)
Různé:
- pozvánka k 30. výročí založení organizace Brďa – 15. 9. – dopoledne v sále MěKS a
přilehlé zahradě program pro děti, který pokračuje ve 14:00 hod;
- pozvánka na oslavy k 35. výročí ZŠ 28. října – 26. 9. – Akademie, 27. 9. Otevřené
vyučování a komentované prohlídky, odpoledne pro děti diskotéka a večer v 20:30 hod
ohňostroj;
- 28. 9.- 20. 9. – Svatováclavské hody;
- pozvánka Odyssea – Otevření lukostřelnice v areálu letního kina 7. 10. 2018.

Příští jednání komise: bude upřesněno

Zapsala: Ing. Daria Švecová

Schválila: PaedDr. Radmila Zhořová
předsedkyně komise

tejemnice komise
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Příloha č. 1
Informace o projektu: „Navýšení kapacity a modernizace kuchyně Základní školy
Tišnov, náměstí 28. října 1708“
Číslo projektu zatím není přiděleno, rozhodnutí bude vydáno až po doložení realizačních
smluv. Veřejná zakázka na dodavatele by měla proběhnout na podzim. Zatím město obdrželo
dokument o výběru projektu k financování.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo financí ČR
Finance:
Celkové náklady akce:

12 203 tis. Kč

z toho:
Náklady přípravy a zabezpečení výstavby:

448 tis. Kč

Náklady stavební nebo technologické části stavby:

11 755 tis. Kč

Náklady strojů a zařízení:

0 tis. Kč

Jiné nestavební náklady:

0 tis. Kč

Státní dotace žádaná z programu:

8 542 tis. Kč

Vlastní zdroje účastníka programu (rozpočet města):

3 661 tis. Kč

Jiné zdroje:

0 Kč

Kapacita kuchyně po dokončení realizace projektu: 1200 jídel/den
Věcný obsah a rozsah:
Cílem nového dispozičního řešení je zajištění ekonomického a hygienicky nezávadného
moderního provozu. Celkové dispoziční řešení je navrženo podle současných poznatků
moderní gastronomie a vyhovuje jak hygienickým, tak i bezpečnostním předpisům. Realizace
projektu zahrnuje stavební úpravy školní kuchyně a jejího zázemí a nové gastro
vybavení kuchyně.
Stavební úpravy počítají s odstraněním všech nenosných příček v rámci prostoru varny, spolu
s předělovou výdejní stěnou jídelny. Dále odstraněním keramické dlažby a podkladních vrstev
podlahy, keramického obkladu, stávajících zastaralých rozvodů kanalizace, vody, elektřiny a
plynu. Nové řešení si vyžádá i vybourání stávajícího malého výtahu a vytvoření nového
otvoru pro výtah větší. Dále odstranění chladících boxů a vybudování nového chladícího
skladu s nerezovou podlahou a stěnami pokrytými PUR panely a nerezovými pláty.
Nově navržený prostor varny je rozdělen na výdej, mytí stolního nádobí, sklad provozního
nádobí, sklad stolního nádobí, porcování a kompletaci, varné technologie, přípravnu těsta,
čistou přípravnu zeleniny, čistou přípravnu masa a vytloukání vajec, údržbu a mytí
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provozního nádobí. Stavebně je však odděleno, a to pouze částečně, mytí stolního nádobí. Zde
bude změněn systém sběru i mytí špinavého nádobí, který je už nyní za kapacitní hranicí.
Zbytek prostoru kuchyně se odehrává v otevřeném prostoru. Oproti stávajícím dvěma
výdejním oknům jsou navržena okna tři. Stávající počet výdejních oken nevyhovuje kapacitně
vydaným jídlům a ve výdejní špičce se tvoří velmi dlouhé fronty. Pro nový systém oken, která
budou vydávat dvě různá jídla každý den (kterého bude více, bude vydáváno u dvou oken) je
navržen nový systém front oddělených mobilními oddělujícími prvky a dále nový čipový
systém. Nově jsou mezi okny navržena místa pro odběr salátů z chlazených boxů a odběr
nápojů. Prostor výdeje je vysunut do jídelny a tvoří tak kompaktní celek. Výdejní okna jsou
od sebe oddělena pouze hliníkovým sloupkem a všechna jsou uzavíratelná roletami, stejně
jako okna pro odložení použitého nádobí.
Od prostoru varny je plně stavebně oddělena kancelář pro vedoucí jídelny s proskleným
oknem vedoucím do provozu kuchyně a oknem do jídelny s roletou.
Novým uspořádáním jednotlivých provozních pracovišť se podařilo zajistit plynulou
návaznost pracovních postupů v jednotlivých pracovních úsecích. Skladba technologického
uspořádání umožňuje docílit vysokého standardu hygieny práce. Úsporností nutných
pracovních operací, vyloučením křížení čistých a špinavých cest (provozů) a minimalizací
požadavků na manipulaci se surovinou, s dokončenými i rozpracovanými pokrmy, se snižuje
riziko sekundární kontaminace.
Podlahy gastronomických provozů budou plně omyvatelné, dobře čistitelné, se splněním
požadavku na protiskluzné provedení.
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