Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 1/2019 ze dne 14. 1. 2019
Začátek: 17:00 hodin
Ukončení: 18:15 hodin
Přítomni: J. Konečná, Bc. Š. Ondráčková, Mgr. Eva Brázdová, Mgr. M. Růžička,
Ladislav

Vyplašil,

Mgr.

Iva

Valová,

Václav

Kappel,

JUDr.

J.

Duda

Mgr. Petra Šnepfenbergerová, Bronislav Bauer, Mgr. L. Borková, Mgr. Kateřina
Hromčíková, PhDr. L. Beranová
Nepřítomni: Tajemnice: Ing. D. Švecová
Omluveni: Hosté: Místo konání: MěÚ Tišnov, ulice Ráboňova 117

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:
Přivítání a představení nových členů – J. Konečná
Rozpočet 2019
Dotace – 2019 – termíny podání žádostí, vyúčtování – D. Švecová
Informace - plán práce RM, ZM
Informace Map – L. Beranová
Různé
předání jmenování členům komise + administrativa spojená se členstvím
v komisi – D. Švecová
- Výročí ZUŠ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
-

Ad 1)
Předsedkyně komise J. Konečná přešla k prvnímu bodu programu, a to představení nových
členů komise. Vyzvala i přítomné, kteří pracovali v minulém volebním období, aby se novým
členům představili a krátce zmínili, kterou organizaci, spolek nebo stranu zastupují.
Ad 2) + Ad 3)
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Předsedkyně komise shrnula informace k rozpočtu na 2019, ke kterému se mohli členové
komise vyjádřit prostřednictvím elektronické pošty do 9. 1. 2018. S ohledem na skutečnost, že
ze strany členů komise nebyla zaslána žádná připomínka k rozpočtu 2019, ponechala
předsedkyně komise tento bod bez usnesení. Tajemnice komise sdělila přítomným, že také
v tomto duchu informovala vedoucí Odboru finančního Ing. P. Jůzovou.
Tajemnice komise přiblížila novým členům, které paragrafy se týkají školství a práce komise
z pohledu řádných dotací – oblast Volnočasové aktivity mládeže a upřesnila termíny důležité
pro podávání dotací. Členové komise krátce diskutovali o dotačních titulech, zvláště o novém
dotačním titulu Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží, do kterého v loňském roce
podaly žádost pouze dvě organizace.
Harmonogram podávání a schvalování dotací pro rok 2019:
19. 12. 2018

schválení programů RM a následné zveřejnění

prosinec 2018/leden2019

lhůta pro zveřejnění (min. 30 dní)

21. 1. - 21. 2. 2019

termín pro podávání žádostí

do 28. 2. 2019

doplňování, opravy žádostí o dotace a příloh

1. ZM v roce 2019 (únor)

schválení vzorových smluv ZM

4. 3. - 15. 3. 2019

projednání žádostí v komisích RM

do konce března 2019

projednání žádostí RM (dle Plánu práce RM)

2. ZM v roce 2019 (duben)

projednání žádostí ZM (dle Plánu práce ZM)

Ad 4)
Předsedkyně komise představila přítomným členům plán práce komise a zdůraznila, že bude
navazovat na jednání RM Tišnova a bude zabezpečovat zpracování odborných stanovisek,
námětů, návrhů a dokumentů v intencích požadavků Rady města Tišnova.
1) podávání žádostí o dotace - od 21. 1. – 21. 2. 2019
2) setkání s neziskovými organizacemi 28. 1. 2019 17:00 hod sál MěKS – informace
pro žadatele o dotace
3) jarní prázdniny 11. 2. – 15. 2. 2019
4) projednání dotací v komisi od 4. 3. –15. 3. 2019
5) Zápis do ZŠ - pátek 12. 4. 2019
6) Velikonoční prázdniny – čtvrtek 18. 4. 2019
7) Zápis do ZŠ ZaHRAda 24. 4. 2019
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8) Vytváření elektronických žádostí pro zápis do MŠ – měsíc duben
9) Zápis do MŠ – začátek května - 2. 5. 2019
10) Polovina června zápis do dětské skupiny Potůček
11) Den hudby 23. 6. 2019 + oslavy 70. let ZUŠ – zapojení škol
12) Konec školního roku - pátek 28. 6. 2019

Ad 5)
Libuše Beranová, nová členka komise, seznámila členy s projektem MAP (Místní akční plán
vzdělávání) v ORP Tišnov, který je zaměřen na vytvoření vstupní analýzy, strategického
rámce do r. 2023 a akčního plánu v území.
Je tvořen pro ZŠ a MŠ a vyplývá z lokálních potřeb v území s respektováním strategií na
vyšší úrovni. Do tvorby MAP je zahrnuta široká platforma partnerů (školy – ředitelé, učitelé,
zřizovatelé, rodiče, instituce zájmového a neformálního vzdělávání apod.). Součástí projektu
je i sdílení dobré praxe a vzdělávání pedagogů. Pozitivem přípravy je určitě to, že do projektu
je zapojeno 100 % škol území včetně školy praktické a komunitní (27 škol). Hlavním cílem
projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu
ORP Tišnov tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve
vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit
pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt reaguje na plošně přetrvávající
nedostatečnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou podporu mezi jednotlivými aktéry v
území na úrovni mateřských a základních škol.
Členové komise zainteresovaní v MAPu se kladně vyjadřovali k jeho existenci a fungování a
předsedkyně komise vyslovila velkou pochvalu pro jeho realizátory za vysokou úroveň,
přínos a přidanou hodnotu pro formální i neformální vzdělávání na Tišnovsku.

Ad 6)
Různé:
-

tajemnice komise předala přítomným členům informace z KKCR, které se týkali oslav
70. let výročí ZUŠ;

-

pozvánka Studánky, z.s. na otevření stezky na Klucanině;
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-

informace Václava Kappela za lukostřelecký oddíl Odyssea o realizaci oprav a
využívání areálu letního kina;

-

informace M. Růžičky o zahájení realizace projektu „Uzpůsobení prostor ZŠ
ZaHRAda“ v celkové výši 3 095 870,34 Kč; výstupem projektu bude rekonstrukce
jedné učebny školy a přilehlého zázemí, dále vytvoření dvou nových odborných
učeben, včetně jejich vybavení; v rámci projektu budou řešeny i bezbariérové úpravy;

-

E. Brázdová podala informace o plánované rekonstrukci školní kuchyně ZŠ Tišnov,
nám. 28. října, která by měla být zahájena v měsíci květnu a bude pro vedení školy
z pohledu organizace zajištění stravování pro žáky v měsíci červnu, kdy již bude
školní kuchyně zcela mimo provoz, velmi náročnou záležitostí; ředitelka školy plánuje
v případě, že se rekonstrukce uskuteční, udělit poslední týden školy ředitelské volno.

Příští jednání komise: 4. 3. 2019, MěÚ Tišnov, ulice Ráboňova 117 v 16:30 hod.

Zapsala: Ing. Daria Švecová

Schválila: Jana Konečná
předsedkyně komise
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