Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města
Tišnova č. 5/2021 ze dne 9. 12. 2020
Začátek: 16:00 hod.
Ukončení: 18:00 hod.
Přítomni: Jana Konečná, Bc. Š. Ondráčková, Mgr. Iva Valová, Mgr. Eva Brázdová,
Mgr. Kateřina Hromčíková, PhDr. L. Beranová, Václav Kappel, JUDr. Jan Duda,
Mgr. Denisa Štěpánková
Omluveni: Bronislav Bauer, Mgr. Lucie Borková, Mgr. Petra Šnepfenbergerová
Nepřítomni: Ladislav Vyplašil
Hosté: Mgr. Martin Sebera, PaedDr. Radmila Zhořová
Tajemnice: Ing. D. Švecová
Místo konání: elektronická platforma – on-line artin/tisnov - Whereby
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)

Změna školských obvodů ZŠ

2)

Rozdělení na komise na Komisi školskou a Komisi pro děti, mládež, rodinu a

volnočasové aktivity
3)

Různé

Ad 1)
Předsedkyně komise J. Konečná přivítala přítomné členy a hosta Mgr. Martina Seberu a
přešla k prvnímu odsouhlasenému bodu programu, který se týkal změn školských obvodů ZŠ
v Tišnově. Mgr. Sebera vysvětlil situaci a současný stav školských obvodů, které jsou dány ze
zákona a rozdělují Tišnov na dvě oblasti, z nichž jedna přísluší ZŠ Tišnov Smíškova a druhá
ZŠ nám. 28. října. V současné době je počet dětí k povinnému základnímu vzdělávání ve
školském obvodu ZŠ Tišnov Smíškova větší než ve školském obvodu ZŠ Tišnov
nám. 28. října, a přesahuje kapacitu základní školy. Mgr. Sebera členům školské komise před
jejím jednání zaslal k prostudování materiál (viz příloha), ve kterém je na základě počtu údajů
z evidence obyvatel a údajů o předpokládaném počtu děti k povinné školní docházce a
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předpokládaném počtu odkladů, vyčíslen počet dětí v jednotlivých školských obvodech
tišnovských základních škol. Dle těchto údajů jsou navrženy změny přesunu ulic z oblasti
Hony za Kukýrnou a nově vzniklých ulic tamtéž, a dále místních částí a některých ulic
z okrajové oblasti Tišnova, do školského obvodu ZŠ Tišnov nám. 28. října.
Jedná se o ulice a místní části:
Červený Mlýn, Dlouhá, Formánkova, Hajánky, Hájek, Jamné, K Čimperku, Kuthanova,
Marie Pavlíkové, Pejškov, Ranného, Štěpánova, U Střelnice, Valova, Za Krétou, Za Mlýnem
a doposud nezařazené nově vzniklé ulice Sigmundova, Šmardova, Václava Hynka Macha.
Následovala diskuse a dotazy členů komise směřovaných na místostarostu Mgr. Seberu.
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města
Tišnova zařadit ulice a místní části do školského obvodu ZŠ Tišnov nám. 28. října, a to
konkrétně Červený Mlýn, Dlouhá, Formánkova, Hajánky, Hájek, Jamné, K Čimperku,
Kuthanova, Marie Pavlíkové, Pejškov, Ranného, Štěpánova, U Střelnice, Valova, Za
Krétou, Za Mlýnem a také do tohoto obvodu zařadit doposud nezařazené nově vzniklé
ulice Sigmundova, Šmardova, Václava Hynka Macha.
Hlasování:

8/1/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předsedkyně komise J. Konečná přešla k druhému bodu jednání, a to k rozdělení stávající
komise Komisi školskou a Komisi pro děti, mládež, rodinu a volnočasové aktivity, jenž
navrhl Mgr. Martin Sebera, Ph.D., radní pro školství a 23. 11. 2020 a tento zaslal členům
komise. Záměrem by bylo, aby jedna komise byla čistě pro oblast školství a druhá komise pro
děti, mládež, rodinu a volnočasové aktivity. Hlavním důvodem návrhu rozdělení je velká šíře
záběru, dochází zde k situacím, kdy k danému tématu diskutuje obvykle cca polovina členů a
druhé polovině je problematika tematicky vzdálená. Komise školská by byla tvořena řediteli
nebo zástupci ředitele škol a školských organizací zřízených městem Tišnovem. K návrhu se
písemně přiklonili i ředitelé základních a mateřských škol. Následovala diskuse členů komise
k danému tématu, kdy všichni vyjádřili svoje postoje k dané problematice. Rozdělení stávající
komise podpořila také ředitelka ZŠ Tišnov nám. 28. října, přítomna jako host, a to s ohledem
na vysokou odbornost některých témat a školské problematiky, přímé podpory školství
v Tišnově a celému regionu a částečné náhrady za neexistující odbor školství.
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Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města
Tišnova rozdělit stávající komisi na Komisi školskou a Komisi pro děti, mládež, rodinu a
volnočasové aktivity.
Hlasování:

5/3/1

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení nebylo přijato.

Po hlasování odešla L. Beranová
Členové komise pokračovali v diskusi k dané problematice - podpoře školství ve městě
Tišnově a v celém regionu; vyjádřili svoje názory na vytvoření odborné platformy, vyzdvihli
propojení školství včetně volnočasové aktivity v MAPu, řešení odborných témat kapacit,
problematiky zápisů, příjímacího řízení, financování aj. Z této diskuse vzešel následující
podnět.
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města
Tišnova zvážit obnovení odboru školství.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
Různé:
Dotační program „Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží“ – v dotačním
programu byla podána pouze žádost Rodinného centra Studánka, a to ve výši 10 000 Kč.
Komise školská, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova doporučuje Radě města
Tišnova přidělit finanční částku ve výši 10 000 Kč v rámci dotačního programu
„Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží“, kterou podalo Rodinné centrum
Studánka. z.s., IČO 26659042, se sídlem Riegrova 318, Tišnov, a to na projekt „Projekt
na podporu vzdělávání dobrovolných lektorek RC Studánka“.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Příloha:
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Usnesení bylo přijato.

Změny zařazení ulic do školských obvodů pro základní školy v Tišnově
Příští jednání komise:

bude upřesněno

Zapsala: Ing. Daria Švecová
tajemnice komise

Schválila: Jana Konečná
předsedkyně komise

4

