Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 3/2021 ze dne 7. 6. 2021
Začátek: 16:15 hod.
Ukončení: 18:30 hod.
Přítomni: Jana Konečná, Bc. Š. Ondráčková, Mgr. Eva Brázdová, Mgr.
Lucie Borková, Mgr. Petra Šnepfenbergerová, PhDr. L. Beranová, Václav Kappel,
Mgr. Štěpánková, Mgr. Kateřina Hromčíková, JUDr. Jan Duda, Bronislav Bauer,
Mgr. Iva Valová
Omluveni: Nepřítomni: Ladislav Vyplašil
Tajemnice: Ing. D. Švecová
Hosté: PaeDr. Radmila Zhořová, Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
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.
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Výsledky přijímacího řízení ZŠ, MŠ
Informace o organizaci v ZŠ a MŠ po jejich otevření a nástupu dětí do škol
Nová ZŠ
Nová MŠ v lokalitě Hony za Kukýrnou
Různé

Ad 1)
Předsedkyně komise J. Konečná přešla k prvnímu odsouhlasenému bodu programu, který se
týkal výsledků přijímacího řízení v základních a mateřských školách pro školní rok
2021/2022. Zástupci jednotlivých zařízení informovali přítomné členy o výsledcích
přijímacího řízení.
a) základní školy
Počet škol: 2
Podaných žádostí: 144
Vypsaných volných míst: 150
Počet dětí ze spádové oblasti: 162

Přijatých žáků: 140
Vygenerovaných žádostí: 199
Loňské odklady školní docházky: 37

ZŠ Smíškova – přijatých 52, odklady 22
ZŠ nám. 28. října – přijatých 88, odklady 24
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Nepřijatých žáků: 1
Odložení školní docházky: 46

b) mateřské školy
počet dětí celkem (přijatých dětí / nepřijatých dětí)
Věk dítěte

Přihlášených dětí

Z města Tišnova

Mimo město

5letí

13 ( 12 /0 )

12 ( 12 / 0 )

1(0/0)

4letí

29 ( 25 / 4 )

25 ( 25 / 0 )

4(0/4)

3letí

108 ( 82 / 18 )

100 ( 80 / 17 )

8(2/1)

3letí (1.9. - 31.12.)

32 ( 0 / 29 )

27 ( 0 / 25 )

5(0/4)

2letí a mladší

45 ( 0 / 38 )

40 ( 0 / 34 )

5(0/4)

Celkem dětí

196 ( 119 / 61 )

177 ( 117 / 51 )

19 ( 2 / 10 )

Soukromá lesní školka Ledňáček, jejímž zřizovatelem je spolek Hnízdo: 23 dětí (od věku 3
roky).
Ad 2)
Předsedkyně komise vyzvala přítomné členy, aby poskytli informace o situaci po návratů dětí
do školních zařízení. PaedDr. Zhořová, která byla hostem jednání, informovala přítomné o
vyhrocené situaci a protestech rodičů proti nošení roušek a respirátorů, a dále proti testování
dětí ve školách. Dále poděkovala zřizovateli za podporu a ujistila přítomné, že nadále bude
postupovat v souladu s pokyny MŠMT, MZCR a správním řádem.
Členky komise za mateřské školy informovaly přítomné, že návrat dětí do MŠ byl klidný, za
podpory i pomoci rodičů při testování. Dále upozornily na vznikající finanční problém, a to
s ohledem na nevybírání školného při zavření mateřských škol a přítomnosti pouze
předškoláků, který se do konce roku nepodaří dorovnat.
Host M. Sebera informoval přítomné o situaci, kdy rodiče některých žáků odmítají pro ně
nošení ochranných pomůcek a jejich testování žáků ve školách. Dále informoval o jednání
s těmito zákonnými zástupci a o stanovisku Rady města Tišnova ze dne 26. 5. 2021, dále o
žádostech těchto rodičů k projednání na červnovém zastupitelstvu. Členové komise dále
diskutovali k tomuto tématu.
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova podporuje Stanovisko
Rady města Tišnova ze dne 26. 5. 2021.
Hlasování:

12/0/1

(pro/proti/zdržel se)
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Usnesení bylo přijato.

Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova vyslovuje podporu
ředitelům škol a školských zařízení při naplňování vládních preventivních opatření.
Hlasování:

12/0/1

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
Předsedkyně komise vyzvala hosta Mgr. Martin Seberu, Ph.D., aby poskytl přítomným
členům informace o řešení kapacit základních škol. S ohledem na skutečnost, že původně
zamýšlená základní škola na Riegrově ulici, která by byla pouze s jednou třídou v každém
ročníku, by byla nedostatečná, a muselo by se řešit náhradní umístění současných nájemců,
jako je Inspiro, ZUŠ Tišnov, ZŠ Zahrada a Gymnázium Tišnov, město od této myšlenky
upustilo. V současné době se vážně zabývá výstavbou třetí základní školou, která by
splňovala požadavek kvalitní obecní, popřípadě svazkové, základní školy splňující hlavní
směry vzdělávací politiky ČR.

Ad 4)
Dále se ujal slova host Mgr. Martin Sebera, Ph.D., který informoval přítomné členy o
výstavbě nové mateřské školy v lokalitě Hony za Kukýrnou. Stavba MŠ za účelem navýšení
kapacity občanského vybavení v oblasti předškolního vzdělávání celkem o kapacitě 100 dětí
včetně napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu, terénních a sadových úprav,
se potýkala v roce 2021 s odstraňováním drobných nesouladů v projektové dokumentaci.
V říjnu – listopadu by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele stavby, dokončení
stavby září 2023.

Ad 5)
Různé:
a) PhDr. Libuše Beranová doplnila informace o záměrech v rámci MAPu:
-

přesun ZŠ Zahrady do nových vhodných prostor;

-

ZŠ Colibri – Předklášteří stavba nové MŠ a ZŠ;

-

Vohančice – ZŠ Adama Bernaua;

-

Lesní MŠ Ledňáček - zřizovatel spolek pro komunitní vzdělávání Hnízdo;
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-

Lokomoce – zřízení MŠ, jako s.r.o. – do budoucna by chtěli být zapsaní v rejstříku škol
a školských zařízení;

-

1/2020 MŠ Katov;

-

9/2022 – MŠ Všechovice;

-

9/2023 – MŠ Vohančice.

b) Demografická studie – tuto zpracovala firma Garep, která zná prostředí. Pracovala na
strategickém plánu, zpracovává údaje pro MAP. Byla zaslána členům v předstihu
emailem k připomínkování. L. Beranová poslala drobná doplnění. Ostatní členové se
pochvalně vyjádřili, berou na vědomí a nemají připomínky.
Příští jednání komise:

bude upřesněno

Zapsala: Ing. Daria Švecová
tajemnice komise

Schválila: Jana Konečná
předsedkyně komise
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