Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 4/2021 ze dne 4. 11. 2020
Začátek: 16:00 hod.
Ukončení: 18:18hod.
Přítomni: Jana Konečná, Bc. Š. Ondráčková, Mgr. Iva Valová, Mgr. Eva Brázdová,
Mgr. Kateřina Hromčíková, Mgr. Lucie Borková, Mgr. Petra Šnepfenbergerová, PhDr.
L. Beranová, Václav Kappel
Omluveni: Bronislav Bauer
Nepřítomni: Ladislav Vyplašil, JUDr. Jan Duda
Tajemnice: Ing. D. Švecová
Místo konání: elektronická platforma – on-line

Předsedkyně Komise školské, pro děti, mládež a rodinu, přivítala přítomné členy a
konstatovala, že komise je usnášení-schopna, dále přítomní členové jednohlasně souhlasili
s navrženým programem jednání.
Program jednání:
1)

Připomínky k dotačním titulům na rok 2021

2)

Připomínky, popřípadě návrhy na změny v kritériích hodnocení pro žadatele
dotací

3)

Nouzový stav – situace ve školách a školských zařízeních

4)

Různé

Ad 1) + A 2)
Předsedkyně komise J. Konečná přešla k prvnímu a druhému odsouhlasenému bodu
programu, který se týkal připomínek k dotačním titulům a ke kritériím hodnocení na rok
2021. Členové komise konstatovali, že mimo požadavků na navýšení částky max. požadované
výše za jednotlivé subjekty z 10 tis. na 20 tis. v dotačním titulu „Podpora pracovníků s dětmi
a mládeží“ nemají žádné jiné požadavky.
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města
Tišnova v dotačním titulu „Podpora pracovníků s dětmi a mládeží 2021“ navýšit limit
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možné požadované celkové částky za vzdělávání za celý subjekt ze současných max. 10
tis. na max. 20 tis. Kč.
Hlasování:

6/2/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
Předsedkyně komise J. Konečná vyzvala zástupce školských organizací, aby informovali
přítomné členy o současné situaci ve školách.
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky,
příspěvková organizace
Mateřská škola Sluníčko, Tišnov,
příspěvková organizace

Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov,
příspěvková organizace
Základní škola Tišnov, nám. 28. října,
příspěvková organizace
Základní škola Tišnov, Smíškova,
příspěvková organizace

Inspiro - středisko volného času
Tišnov

Odloučené pracoviště – Květnická – zavřeno do
30. 10. KHS Brno – od 2. 11. 2020 opět otevřeno.
Zavedeno distanční vzdělávání pro děti s povinnou
předškolní docházkou.
Jedná třída v MŠ Sluníčko určená karanténa (22.
10 – 3. 11) – týkalo se pouze dětí, které byly ve
styku s paní učitelkou, jenž byla pozitivní –
jednalo se o 12 dětí + zmíněná pedagožka.
Od 2. 11. 2020 zavedeno distanční vzdělávání pro
děti s povinnou předškolní docházkou (pracovní
listy, náměty na tvoření, básničky, písničky,
příběhy, pohádky … dle ŠVP)
bez omezení
Distanční vzdělávání funguje, někteří pedagogové
pracují ze školy, škola vaří aktuálně 80 – 90 obědů
pro přítomné zaměstnance a děti ZŠ, kteří si obědy
vyzvedávají v gastroboxech.
Distanční vzdělávání funguje, někteří pedagogové
pracují ze školy, škola vaří aktuálně 130 – 150
obědů; z toho je 12 – 14 obědů pro děti z určené
školy, přes 100 obědů pro děti ZŠ, kteří si obědy
vyzvedávají v gastroboxech, zbytek zaměstnanci.
Zařadilo distanční vzdělávání.

Neziskové organizace – Studánka – Potůček – přednášky on-line; místo kroužků „tvořivé
tašky s aktivitami“.
Ad 3) Různé:
a) Pozvánka na „Studánkový Martinský průvod“ – Mgr. Hromčíková ředitelka
mateřského centra Studánka pozvala přítomné členy na Martinský průvod, který
proběhne v lesním prostředí, bez hromadného potkávání osob.
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b) Tajemnice komise připomněla požadavek OF ke korespondenčnímu vyjádření
členů k návrhu rozpočtu na rok 2021.

Příští jednání komise:

bude upřesněno

Zapsala: Ing. Daria Švecová
tajemnice komise

Schválila: Jana Konečná
předsedkyně komise
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