Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 1/2021 ze dne 27. 1. 2021
Začátek: 16:00 hod.
Ukončení: 18:18hod.
Přítomni: Jana Konečná, Bc. Š. Ondráčková, Bronislav Bauer, Mgr. Eva Brázdová,
Mgr. Lucie Borková, Mgr. Petra Šnepfenbergerová, PhDr. L. Beranová, Václav
Kappel, Ladislav Vyplašil, Mgr. Štěpánková
Omluveni:, Mgr. Iva Valová, Mgr. Kateřina Hromčíková,
Nepřítomni:, JUDr. Jan Duda
Tajemnice: Ing. D. Švecová
Hosté: Místo konání: on –line - elektronická platforma MěÚ Tišnov

Předsedkyně Komise školské, pro děti, mládež a rodinu, přivítala přítomné členy a
konstatovala, že komise je usnášeníschopna, dále přítomní členové jednohlasně souhlasili s
navrženým programem jednání.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Plán práce komise
Dotační kalendář
Termíny zápisů MŠ, ZŠ
Obecně závazná vyhláška – info
Požadavek Mgr. Sebera – připomínky k Místní strategii adaptace na změnu klimatu
Informace o termínech RM a ZM
Současná epidemiologická situace – ve školství
Různé

Ad 1)
Předsedkyně komise J. Konečná přešla k prvnímu odsouhlasenému bodu programu, který se
týkal plánu práce komise. V současné době bude preferováno jednání on-line přes
elektronickou platformu. Tajemnice komise nabídla členům, kteří mají potíže s připojením, že
mohou sdílet komunikaci jednání s ní v kanceláři do povoleného počtu lidí a za dodržení
bezpečnostních podmínek.

Ad 2)
Předsedkyně komise seznámila přítomné členy s dotačním harmonogramem a zároveň,
v návaznosti na termíny podávání žádosti o dotace naplánovala spolu s členy komise termín
dalšího jednání, na kterém by měly být projednány jednotlivé žádosti v oblasti volnočasových
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aktivit mládeže. Konkrétně byl zvolen termín 3. 3. 2021 v 16:15 hod., předpokládaná forma
jednání on-line (v případě uvolnění PES jednání proběhne v krizové místnosti v hlavní
budově radnice). Úkol pro tajemnici – zamluvit el. platformu artin.whereby.com/tisnov, ale i
krizovou místnost.

Ad 3)
Předsedkyně komise informovala přítomné členy o termínech zápisů do základních a
mateřských škol, které již několikátým rokem probíhají za podpory elektronického systému, a
dále o variantě zápisu bez přítomnosti dětí v případě zhoršení PES.
Termíny zápisů jsou následující:
-

Zápis do ZŠ – pátek 23. 4. 2021

-

Zápis do MŠ – středa 5. 5. 2021

Ad 4)
Tajemnice komise informovala přítomné členy o dalších krocích ve věci postupu při změně
obecně závazné vyhlášky, která se týká školských obvodů tišnovských základních škol, k níž
se přistoupilo v návaznosti na kapacitu obou základních škol a na počet narozených dětí ve
stávajících částech města. Připravovaná změna se týká přesunu vybraných ulic ze školského
obvodu ZŠ Smíškova do školského obvodu ZŠ nám. 28. října. V prvním kroku bude materiál
projednán v RM a následně v ZM.

Ad 5)
Předsedkyně komise otevřela další bod jednání a to připomínky členů k zpracovávané studii,
kterou provádí Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních
studií a Nadace Partnerství s názvem „Místní strategie adaptace na změnu klimatu a
mitigační opatření města Tišnova“. Členové komise vznesli připomínky k dokončené
analytické části studie.
Najdete ji na webových stránkách https://www.tisnov.cz/adaptace-mitigace
Níže uvedené připomínky a podněty za komisi tajemnice zašle emailem panu Seberovi:
1) V Tišnově jsou pouze 3 lékárny – na Brněnské je lékárna již několikátým rokem
zavřená.
2) V analytické části je použit špatný název Tepla T.
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3) Informace, že po zateplení jsou byty na sídlišti vlhké – všichni, co obývají byty se
shodují, že panelové byty zůstávají suché a vlhko je jenom v případě, že se doma
suší prádlo – zateplené povrchy - omítky jsou pokryty řasou, ale to je díky tomu,
že sídliště je umístěno v „zeleni“ – hodně bloků si nechalo zateplený plášť od řasy
vyčistit a naimpregnovat – záruk 5 let.
4) B. Bauer – připomínky:
5.6.1 Doporučení do návrhové části, vhodná adaptační opatření
Str. 47 pokud bylo nevhodně zatepleno, doporučit reklamaci, popřípadě změřit vlhkost v
interiérech. Domnívám se, že zvýšená vlhkost v interiérech ve vyšších patrech budov není,.
Zkušenost ze 3 nadzemního patra zateplené budovy na Květnické 1629. Má někdo v
zateplených budovách na sídlišti pod Květnicí větší než doporučenou vlhkost?
5.7.3 Kanalizace a čištění odpadních vod
Současná legislativa a její uplatňování spol. VaK brání většímu využívání vlastních zdrojů a
dešťové vody. Vlastní zkušenost s dotačním titulem "Dešťovka". Vlastní zdroj vody, nebo
využívání "dešťové" vody se při směrném čísle 35-36 m3/osoba/rok nevyplácí, proto tento
model lidé nevyužívají nebo opouštějí (popřípadě obcházejí).
Ad 6)
Členům komise byly předány informace o Plánu práce Rady a Zastupitelstva města Tišnova
z nich vyplývajících termínů jejich jednání.

Ad 7)
Předsedkyně komise vyzvala zástupce jednotlivých škol a školských organizací k informování
o postupu zvládání nouzového stavu. V současné době zavřeno pracoviště Cáhlovská MŠ U
Humpolky, dále proběhla karanténa v některých třídách mateřských škol, Inspiro – některé
kroužky – distančně. Brďo – schůzky vedoucích k přípravě táborů on-line.
Ad 8)
Různé:
a) Mgr. Lucie Borková informovala o vzniku lesní mateřské školy montessori s názvem
„Lednáček“, která bude mít kapacitu 16 dětí. Jejím zřizovatelem bude Hnízdo – spolek
pro komunitní vzdělávání a fungovat bud od 1. 9. 2021.
Příští jednání komise:

3. 3. 2021 v 16:15 hod.

Zapsala: Ing. Daria Švecová
tajemnice komise

Schválila: Jana Konečná
předsedkyně komise
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