Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 3/2020 ze dne 2. 9. 2020
Začátek: 16:30 hod.
Ukončení: 18:00 hod.
Přítomni: Jana Konečná, Bc. Š. Ondráčková, Mgr. Iva Valová, Ladislav Vyplašil,
Bronislav

Bauer,

Mgr. Kateřina Hromčíková,

Mgr.

Lucie

Borková,

Mgr.

Petra Šnepfenbergerová
Omluveni:,Mgr. Eva Brázdová, PhDr. L. Beranová, JUDr. Jan Duda, Václav Kappel
Nepřítomni:
Tajemnice: Ing. D. Švecová
Hosté: Mgr. Štěpánková ZŠ ZaHRAda
Místo konání: zasedací místnost v hlavní budově radnice

Předsedkyně Komise školské, pro děti, mládež a rodinu, přivítala přítomné členy, omluvila
avizovaného hosta Mgr. Martina Seberu, Ph.D., dále představila paní Mgr. Denisu
Štěpánkovou, která si podala žádost o členství a v současné době je statutární zástupkyní
základní školy ZaHRAda. Předsedkyně komise konstatovala, že komise je usnášeníschopna,
dále přítomní členové jednohlasně souhlasili s navrženým programem jednání.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Program byl odsouhlasen.

Program jednání:
1)

Požadavky na rozpočet města 2020

2)

Výsledky požadavků KŠDMR na změnu územního plánu

3)

Školské obvody

4)

Různé

Ad 1)
Předsedkyně komise J. Konečná přešla k prvnímu odsouhlasenému bodu programu, který se
týkal požadavků komise na rozpočet města Tišnova 2020. Členové komise konstatovali, že
mimo požadavků na řádné dotace pro oblast volnočasové aktivity mládeže 250 tis. Kč a 50
tisíc na dotační program Další vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží nemají žádné jiné
požadavky.
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Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města
Tišnova ponechat výši řádných dotací ve stejné výši, jako v roce 2019.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předsedkyně komise J. Konečná informovala přítomné členy o výsledku elektronického
vyjádření k požadavkům KŠDMR na změny územního plánu.
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova nemá žádné požadavky
na změny územního plánu.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
Předsedkyně komise přešla k dalšímu bodu odsouhlaseného programu, a to ke školským
obvodům. Host komise Mgr. Martin Sebera, Ph.D. se omluvil z pracovních důvodů, a tak byli
členové komise pouze informování o výsledku přijímacího řízení do prvních tříd základních
škol a o nutnosti přehodnotit vyhlášku města týkající se školských obvodů, a to s ohledem na
kapacity tišnovských základních škol a počty dětí na ulicích v lokalitě Hony za Kukýrnou.
1) Různé:
a) Dvouleté děti v MŠ – ředitelky mateřských škol otevřeli diskuzi na téma snižování
stavu dětí v mateřských školách z důvodu přijímání dvouletých dětí. Ředitelka MŠ musí
dle zákona snížit stav ve třídě o další 2 děti, tím přichází MŠ o školné, dále se sníží
finanční prostředky na školní jídelnu, která je i po zavedení nového financování hrazena
ze SR normativním nápočtem (na počet dětí). Zástupkyně mateřských škol konstatovaly,
že dětská skupina by si měla primárně ponechávat děti mladší tří let s ohledem na
skutečnost, že dvouleté děti v MŠ a tříleté v dětské skupině jsou pro zřizovatele
ekonomicky nevýhodné, a že „dobírání“ dětí dostavu v průběhu roku je neefektivní
s ohledem na vykazování k 30. 9. či 31. 10.
b) Pozvánka na „Studánkové narozeniny“ 4. 9. 2020 – Mgr. Hromčíková ředitelka
mateřského centra Studánka pozvala přítomné členy na studánkové narozeniny, které se
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z preventivních důvodů proti nákaze koronaviru neuskuteční v uzavřených prostorách,
ale v areálu městského parku „Pod kostelem“.
c) Pozvánka na „Svatováclavské hody“ – člen komise Ladislav Vyplašil pozval všechny
přítomné na 26. 9. 2020 na „hodovou veselici“ pod širým nebem na náměstí.
d) 40. výročí MŠ Sluníčko – listopad 2020.
e) 70 výročí ZŠ Smíškova – jaro 2021.

Příští jednání komise:

4. listopadu v 16:00 hod.

Zapsala: Ing. Daria Švecová
tajemnice komise

Schválila: Jana Konečná
předsedkyně komise
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