Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 5/2019 ze dne 2. 9. 2019
Začátek: 16:30 hod.
Ukončení: 18:40 hod.
Přítomni: J. Konečná, Bc. Š. Ondráčková, Mgr. Petra Šnepfenbergerová, Bronislav
Bauer, PhDr. L. Beranová, L. Borková, Mgr. Eva Brázdová, Mgr. Iva Valová
Nepřítomni: Mgr. M. Růžička, Ladislav Vyplašil, Mgr. Kateřina Hromčíková, JUDr.
J. Duda
Tajemnice: Ing. D. Švecová
Omluveni:, Václav Kappel,
Hosté: Mgr. Martin Sebera, Ph.D., PaedDr. Radmila Zhořová
Místo konání: MěÚ Tišnov, ulice Ráboňova 117

Předsedkyni Komise školské, pro děti, mládež a rodinu, přivítala přítomné členy a hosty
komise, a konstatovala, že komise je usnášení schopna, dále představila program jednání.
Program jednání:
1)

Úkol z Rady města Tišnova

RM/08/12/2019 Rada města Tišnova ukládá Komisi školské, pro děti, mládež a rodinu projednat dokument „Kapacity
základních škol na Tišnovsku“ a doporučit radě města preferované řešení.
Komentář:
Termín: do 30.9.2019.
Úkol průběžně plněn. Členové komise dne 3. 6. 2019 projednali dokument „Kapacity základních škol na Tišnovsku“, byli
informováni o pokračování a výsledku jednání mezi městem, DSO Tišnovsko a MAP rozvoje vzdělávání, které se uskutečnilo
29. 5. 2019, a o další plánované schůzce mezi starosty obcí, škol, zástupců DSO a MAPu, která se uskuteční dne 17. 6. 2019
v 15:00 hod. a jejímž cílem je vytipovat ve společné diskuzi s řediteli okolních škol (Dolní Loučky, Lomnice, Žďárec) a se
starosty daných obcí jejich nabídku ke zvýšení atraktivity a možnou spádovost.
Členové komise vyjádřili následující obavy týkající se vzdělávání v tišnovských školách, a to především:
a) navyšující se kapacita již dnes velké ZŠ Tišnov nám. 28. října – v případě, že pokud ještě poroste, může dojít ke snížení
kvality vzdělávání;
b) zda budou všechny kroky zmíněné ve výše uvedeném dokumentu stačit v horizontu 5 - 7 let;
c)
o to, že v případě že se okolním školám nepomůže s propagací, reklamou a jejich prezentací, nedocílí se rovnoměrného
rozložení naplnění kapacit základních škol v ORP.

Úkol i nadále trvá – bude opětovně na komisi projednán dne 2. 9. 2019.
2) Požadavky na rozpočet 2020 (viz harmonogram rozpočtového procesu)
3) Ucelená koncepce školství zakotvená ve strategickém rámci MAP – postřehy, připomínky,
podněty k zaslaným materiálům z 31. 7. 2019 (strategický rámec MAP – zaslány odkazy na
dokument)
4)
Informace ze schůzky mezi starosty obcí, škol, zástupců DSO a MAPu, která se
uskutečnila dne 17. 6. 2019 v 15:00 hod. a jejímž cílem bylo vytipovat ve společné diskuzi s
řediteli okolních škol (Dolní Loučky, Lomnice, Žďárec) a se starosty daných obcí jejich nabídku
ke zvýšení atraktivity a možné spádovosti
5) Informace – rekonstrukce jídelny na ZŠ Tišnov, nám 28. října, příspěvková organizace
6) Různé
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Ad 1)
Předsedkyně komise J. Konečná přešla k prvnímu bodu programu, a to k úkolu Rady města
Tišnova, která 17. 7. 2019 uložila v následujícím znění:

RM opakovaně ukládá Komisi školské, pro děti, mládež a rodinu opakovaně projednat
dokument "Kapacity základních škol na Tišnovsku" a doporučit Radě města preferované řešení
z dokumentu. Termín do: 30. 9. 2019.

Preferovaná řešení v dokumentu jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Brát jen tišnovské děti a netišnovské děti brát jen do kapacity školy
Brát jen tišnovské děti + školské obvody s vybranými obcemi
Vestavba na ZŠ nám. 28. října
Oprava budovy Riegrova
Využití kapacit budovy na Riegrové bez rekonstrukce
realizace nástavby na gymnáziu a tím uvolnění učeben na Riegrové
Prodej budovy kraji
Postavit novou školu
DSO a svazová škola
ZŠ a SŠ Tišnov – praktická a speciální škola
Možnost obcí finančně se podílet na investici a provoz tišnovských škol
Vozit děti do škol v blízkém okolí
Ostatní varianty, informace

S ohledem na skutečnost, že na minulém jednání komise nebylo Radě města Tišnova
doporučeno konkrétní řešení, požádala RM komisi o konkrétní preferenci řešení. Členové
komise se jednotlivě vyjadřovali k navrženým řešením uvedeným v dokumentu "Kapacity
základních škol na Tišnovsku“ a po následné diskusi se shodli na následujícím usnesené

Návrh na usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, na základě požadavku z RM a diskuse o preferenci řešení navržených
v dokumentu "Kapacity základních škol na Tišnovsku“ doporučuje Radě města Tišnova
řešit následující varianty v pořadí:
1) neuzavírat spádové obvody pro základní školy s okolními obcemi;
Hlasování:
8/0/0
(pro/proti/zdržel se)
Usnesení bylo přijato.
2) Zabývat se možností půdní vestavby na ZŠ Tišnov, nám. 28. října, příspěvková
organizace, a to pro krátkodobé řešení kapacity pro tišnovské děti;
Hlasování:
8/0/0
(pro/proti/zdržel se)
Usnesení bylo přijato.
3) zabývat se opravou a možností rozšíření kapacity budovy bývalé školy na ulici
Riegrova;
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Hlasování:

7/0/1

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

4) Prověřit aspekty výstavby nové školy developerem či DSO.
Hlasování:

7/1/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předsedkyně komise informovala přítomné členy o harmonogramu rozpočtového procesu na
rok 2020 a otevřela diskusi o možném navýšení požadavku na přidělení finančních prostředků
pro vyhlášený dotační program v oblasti volnočasových aktivit mládeže a vzdělávání
pracovníků s dětmi a mládeží. Členové komise se v rozpravě také zmínili o potřebě zahrnout
do rozpočtu na rok 2020 částky související s doporučenými variantami řešení kapacity
základních škol na Tišnovsku.
Návrh na usnesení:
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán doporučuje Radě města Tišnova zahrnout do rozpočtu na rok 2020
následující:
1) finanční prostředky na projektovou přípravu na půdní vestavbu na ZŠ Tišnov,
nám. 28. října, příspěvková organizace, preferovanou pro krátkodobé řešení
kapacity tišnovských dětí;
2) finanční prostředky na projektovou přípravu možné opravy a případného
rozšíření kapacity budovy bývalé školy Riegrova;
3) finanční prostředky na navýšení dotačního programu řádných dotací v oblasti
volnočasových aktivit mládeže, a to z původních 200 tisíc Kč na 250 tisíc Kč.

Ad 3)
Host komise pro děti, mládež a rodinu Mgr. Martin Sebera, Ph.D. se ujal bodu týkající se
dokumentu MAP a společně se všemi přítomnými členy se shodli na skutečnosti, že se jedná
o velmi kvalitní koncepční dokument, zakotvený ve strategickém rámci, který řeší lokální
potřeby všech aktérů (učitelé, vedení škol, zřizovatelé aj.) v celém ORP Tišnov a je primárně
zaměřen na poradenství, semináře, obecně potřeby škol, včetně seznamu investičních potřeb
financovatelných z IROP. PhDr. Beranová, jako zástupce MAPu, seznámila všechny přítomné
s prosincovými termíny aktualizace tohoto dokumentu, tak aby se s aktualizacemi mohli
členové komise seznámit.
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Ad 4)
Informace ze schůzky mezi starosty obcí, škol, zástupců DSO a MAPu, která se uskutečnila
dne 17. 6. 2019 v 15:00 hod. a jejímž cílem bylo vytipovat ve společné diskuzi s řediteli
okolních škol (Dolní Loučky, Lomnice, Žďárec) a se starosty daných obcí jejich nabídku ke
zvýšení atraktivity a možné spádovosti podala PhDr. Beranová společně s hostem Mgr.
M. Seberou, Ph.D. Informovali členy komise s výstupy ze schůzky, kterými jsou jednak
plánované setkání zástupců škol a obcí s volnou kapacitou (Lomnice, Loučky) a budou řešit
jejich nabídku rodičům a obcím bez základní školy (katalog základních škol), a dále dotazník
do mateřských škol, jenž bude zjišťovat preference rodičů a jejich požadavky na umístění dětí
do konkrétních základních škol.

Ad 5)
Tajemnice komise informovala členy o slavnostním otevření zrekonstruované školní kuchyně
na Základní škole Tišnov nám. 28. října, kterého se zúčastnili zástupci města Tišnova, firmy
Cergomont, firmy pro gastronomické vybavení Maláč a další pozvaní hosté.

Různé:
-

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. Studánka 6. 9. od 1530; Inspiro 20. 9. 2019 od 15:00 hod.;

-

Bc. Šárka Ondráčková informovala členy komise o proběhlém příjímacím řízení do
dětské skupiny Potůček, který je naplněn na maximální kapacitu, to je 23 dětí;

-

PhDr. L. Beranová zmínila pokračující spolupráci neziskových organizací, tentokráte
na Jarmarku neziskovek, který proběhne společnou prezentací těchto organizací
v místě pod budovou radnice, a to v sobotu 28. 9. 2019.

Příští jednání komise:

bude upřesněno

Zapsala: Ing. Daria Švecová
tajemnice komise

Schválila: Jana Konečná
předsedkyně komise
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