Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 3/2019 ze dne 29. 4. 2019
Začátek: 16:30 hod.
Ukončení: 18:30 hod.
Přítomni: J. Konečná, Bc. Š. Ondráčková, Mgr. M. Růžička, Ladislav Vyplašil, Mgr.
Petra Šnepfenbergerová, Bronislav Bauer, PhDr. L. Beranová, L. Borková,
Mgr. Kateřina Hromčíková,
Nepřítomni: Tajemnice: Ing. D. Švecová
Omluveni: Mgr. Eva Brázdová, Mgr. Iva Valová, Václav Kappel, JUDr. J. Duda
Hosté: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Místo konání: MěÚ Tišnov, ulice Ráboňova 117

Předsedkyni Komise školské, pro děti, mládež a rodinu, přivítala přítomné členy komise a
hosta komise Mgr. Martina Seberu, Ph.D., a konstatovala, že komise je usnášení schopna,
dále představila program jednání.
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Informace ZŠ zápis + Školské obvody
Informace MŠ zápis
Info – nová MŠ v lokalitě Hony za Kukýrnou
Info – rekonstrukce školní jídelny ZŠ nám. 28. října
Různé

Ad 1)
Předsedkyně komise J. Konečná přešla k prvnímu bodu programu, a to k informacím o zápisu
k povinnému základnímu vzdělávání, který proběhl v obecních tišnovských základních
školách dne 12. 4. 2019. Tyto informace doplnil host jednání komise Mgr. Martin Sebera,
Ph.D. Pro školní rok 2019/ 2020 byly přijaty do obou škol všechny přihlášené děti. Do
prvních tříd obou základních škol bylo přihlášeno celkem 192 dětí, z toho 147 přijato do 4 tříd
ZŠ Tišnov nám. 28. října a do 3 tříd ZŠ Tišnov Smíškova; 45 dětí je s odkladem povinné
školní docházky. V letošním roce se oproti běžnému průměru zvýšil počet dětí s odkladem
povinné školní docházky, a to celkem na 45 dětí. Komunitní škola ZaHRAda, v níž proběhl
zápis dne 24. 4. 2019, přijala šestnáct dětí do prvního ročníku základní školy.
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Členové komise se vyjadřovali a diskutovali o problematice narůstajícího počtu žáků
v základních školách a s tím související problematice školských obvodů. Mgr. Martin Sebera,
Ph.D. Informoval přítomné členy komise o setkání starostů obcí a ředitelů škol ORP, které
proběhlo 17. 4. 2019 na ZŠ Tišnov Smíškova, a jejímž hlavním programem byla Kapacita
škol na Tišnovsku. Připomenul také vývoj události, které předcházely tomuto setkání, a které
vedly ke zrušení dohod o školských obvodech základních škol s okolními obcemi. Představil
členům komise také dokument z tohoto setkání a možné způsoby řešení přeplněnosti
tišnovských základních škol zřizovaných obcí.
Mgr. Milan Růžička v této souvislosti vznesl dotaz, zda hodlá město Tišnov více podporovat
rozvoj komunitní školy ZaHRAda.
Návrh na usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, na základě následné diskuse o vypovězení dohod o školských obvodech
ZŠ s okolními obcemi, jež schválila RM a následně 13. 3. 2019 ZM Tišnova, vyjadřuje
podporu tohoto rozhodnutí a doporučuje Radě města Tišnova pracovat spolu
s Dobrovolným svazkem obcí Tišnovska na společném řešení kapacit škol na Tišnovsku.
Hlasování:

9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Členové komise byli informování o plánování dalších jednání vedení města se zástupci DSO a
MAPu o jejichž výsledcích budou členové informováni.

Ad 2)
Předsedkyně komise informovala přítomné členy o zápisu v mateřských školách. Příjem
žádostí, pokud se rodiče nedomluvili jinak, proběhl ve všech tišnovských mateřských školách
dne 2. 5. 2019, a to za pomoci podpory elektronického vytváření přihlášek. V případě, že
rodiče neměli možnost přístupu k internetu nebo možnost tisku, bylo jim to umožněno na
Městském úřadu Tišnov.

Seznam mateřských škol
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Poč.
1
2
3

Poskytování
vzdělání
Horova 960,
Tišnov

Název školy
Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov,
příspěvková organizace
Mateřská škola Sluníčko, Tišnov,
příspěvková organizace
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky,
příspěvková organizace

Volná
místa

Počet
žádostí

33

75

Na Rybníčku 1700

31

83

Cáhlovská 1686
Květnická 1684

46

86

Věkové rozložení žádostí
Věk dítěte Počet dětí Přestupy Mimotišnovští
6. letí
1
0
0
5. letí
13
0
1
4. letí
14
0
0
3. letí
72
0
6
2. letí
50
0
3
1. rok
1
0
0
Celkem
151
0
10
Věk dítěte:
1. 9.2012 - 31.8.2013 - šestiletí (odklad ŠD - věk 7 let ve školním roce)
1.9.2013 - 31.8.2014 - pětiletí (předškolní děti - věk 6 let ve školním roce; plní dle zák. č.
561/2004 Sb. povinné předškolní vzdělávání)
1.9.2014 - 31.8.2015 - čtyřletí
1.9.2015 - 31.8.2016 - tříletí
1.9.2016 - 31.8.2017 - dvouletí
Dále společně s Mgr. Kateřinou Hromčíkovou informovali komisi o možnosti pro děti, které
se z kapacitních důvodů do mateřských školy nedostanou, přednostní přijetí do Dětské
skupiny Potůček. Dětskou skupinu provozuje Rodinné centrum Studánka ve spolupráci
s městem Tišnovem a MAS Brána Vysočiny. Přijímací řízení do Potůčku bude probíhat od
3. 6. 2019 do 21. 6. 2019. Kontaktní osobou je Mgr. Kateřina Hromčíková.

Ad 3)
Host komise pro děti, mládež a rodinu Mgr. Martin Sebera, Ph.D. upřesnil komisi časový
harmonogram a jednotlivé fáze postupu výstavby nové mateřské školy v lokalitě Hony za
Kukýrnou. Projektant předložil koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP), kolem
kterého proběhlo několik jednání, byly předloženy připomínky vedení, architektky,
energetického managementu aj.. Konečné rozhodnutí k úpravám dokumentace zaznělo na
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investiční poradě 5.3.2019; požadavky na změny pak byly zaslány projektantovi a ten
zpracovává konečnou DSP a bude řešit další kroky dle smlouvy (vyjádření dotčených orgánů,
územní řízení, stavební povolení…). Projekt se nyní nachází ve fázi zpracování – byl
odevzdaný koncept pro stavební dokumentaci, řeší se územně některé připomínky s ohledem
na dispozici pozemků, dále na vlastnictví okolních parcel apod. Připomínky, které vzešly ze
schůzky ředitelek MŠ a radního pro školství týkající se organizace provozu byly diskutovány
a byla snaha vše řešit a zapracovat v návaznosti na ostatní připomínky a podmínky.
Projektová dokumentace by měla býti dokončena v červenci 2019.

Ad 4)
Tajemnice komise informovala členy o probíhající rekonstrukci kuchyně na Základní škole
Tišnov nám. 28. října. Náhradní stravování pro cca 440 žáků, kteří se přihlásili na základě
průzkumného šetření, které ZŠ nám. 28. října provedla, a jejichž rodiče nemohou zajistit
stravování vlastními silami, budou zajištovat školní jídelny:
a) ZŠ Kuřim, Tyršova, příspěvková organizace – obědy pro cca 340 strávníků
b) ZŠ Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace – obědy pro cca 100 strávníků
Základní škola v Kuřimi má dostatečnou kapacitu. Základní škola Tišnov, Smíškova bude
žádat KHS Brno o navýšení kapacity školní jídelny na období od 13. 5. 2019 do 20. 6. 2019.
Posouzení školní kuchyně na základě podkladů gastrotechnologa proběhlo 26. 4. 2019
v 11:30 hod. (MUDr. Lysá).
Žáci ZŠ nám. 28. října se budou přihlašovat do stávajícího obědového terminálu - systému
základní školy. Vedoucí školní jídelny vždy odpoledne po uzavření systému zjistí počet
stravovaných dle věkových skupin tak, jak jsou zařazeny v rámci školního roku dle vyhlášky
o školním stravování 107/2005 Sb., a tyto údaje poskytne školám zajišťujícím náhradní
stravování.
Organizace a logistika mezi školními jídelnami byla upřesněna na setkání vedoucích školních
jídelen, které proběhlo dne 18. 4. 2019, kde byl také sjednocen jídelníček, upraveno zajištění
surovin – potravin pro přípravu pokrmů do jídelen aj.
Vedoucí školní jídelny ZŠ nám. 28. října předpokládá, že na pracovišti v ZŠ Kuřim, Tyršova,
by pracovaly 3 paní kuchařky ze ZŠ nám. 28. října, na pracovišti ZŠ Tišnov 1 kuchařka ze ZŠ
nám. 28. října. S pracovnicemi školní kuchyně budou podepsány dodatky pracovních smluv o
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změně místa výkonu práce. Přepravu bude zajišťovat s ohledem na vybavení (gastronádoby,
termoporty) firma Vojanec. Pravidelné vaření bude ve školní kuchyni ukončeno ve čtvrtek
9. 5. 2019. Téhož dne budou některá gastrozařízení odmontována a přestěhována do
náhradních prostor na rampu dolního školního dvora a do náhradní jídelny – dolní tělocvičny.
Demontáž a přestěhování zajistila firma Cergomont. Tato zařízení budou odborně připojena
na vodu, odpady a elektr. energii včetně revizních zpráv. V pátek 10. 5. bude k obědu
výjimečně podána celozrnná bageta a balená voda. Ze schůzky na odbor investic vyplynulo,
že veškeré nepotřebné zařízení školní kuchyně bude rozděleno na
a) použitelné – nabídnuto příspěvkovým organizacím zřizovaným městem
b) nepoužitelné – nefunkční, odvoz na sběrný dvůr a později uskladněno v hale tamtéž

Různé:
-

Mgr. Kateřina Hromčíková pozvala všechny přítomné členy na slavnostní otevření
stezky na Klucanině, a to 27. 4. 2019 v 9:00 hod.;

-

přítomní členové komise si připomněli významná výročí organizací pracujících
s dětmi a mládeží v letošním roce, konkrétně 15. výročí založení Studánky a 20 výročí
založení Inspira – střediska volného času Tišnov, jejichž oslavy se uskuteční v září.

Příští jednání komise: 3. 6. 2019, budova Riegrova 312 v 16:30 hod.

Zapsala: Ing. Daria Švecová

Schválila: Jana Konečná
předsedkyně komise
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