19. 4. 2017
Analytické podklady pro analýzu potřebnosti nové školy v Tišnově
1. Změna legislativy













Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017
povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou
alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.
Mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole (od září
2017 se bude týkat dětí starších čtyř let, od září 2018 dětí starších tří let, od září 2020
dětí od dvou let).
S účinností od září 2020 se rozšiřuje vzdělávání v mateřské škole na děti ve věku od
dvou do tří let (mateřské školy budou muset mít pro dvouleté děti ze spádové oblasti
vytvořené dostatečné kapacity).
Lesní mateřské školy se stávají od září 2017 mateřskými školami podle školského
zákona. Na vzdělávání v lesních mateřských školách zapsaných v rejstříku škol bude
stát poskytovat finanční prostředky.
Zavádí se povinné snižování maximálního počtu dětí ve třídě z důvodu přítomnosti dětí
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí dvouletých.
Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze
spádového obvodu dané mateřské školy (týká se pouze obecních mateřských škol).
Mateřská škola bude muset přijmout všechny děti starší čtyř let ze své spádové oblasti
do naplnění kapacity (v případě nedostatečných kapacit budou mít přednost děti
pětileté přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání). V souvislosti s tímto
opatřením bude třeba zajistit, aby kapacity jednotlivých obecních mateřských škol byly
od září 2017 nastaveny tak, aby byly schopné přijmout všechny čtyřleté a pětileté děti
z jejich spádových oblastí.
Od září 2018 bude zavedeno přednostní přijímání dětí starších tří let. Kapacity
jednotlivých mateřských škol tedy bude třeba optimálně posílit tak, aby byly schopné
přijmout ke vzdělávání všechny tří až pětileté děti z jejich spádové oblasti.

Vzdělávání dvouletých dětí
Od školního roku 2017/2018 mateřské školy mohou přijímat dvouleté děti, pokud
k tomu mají vhodné podmínky, od školního roku 2020/2021 budou již všechny obecní
mateřské školy muset mít vytvořené podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí a garantovat
přednostní přijetí dvouletých dětí z jejich spádové oblasti.
Mechanismus snižování počtu dětí ve třídě ‐ Úpravy počtu dětí v běžných třídách v souvislosti se
vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mladších tří let:
a) Za 1 dítě s podpůrným opatřením (PO) ve 3. stupni PO s LMP nebo za dítě zařazené do 4. nebo 5.
stupně PO se snižuje o 2 děti
b) Za 1 dítě ve 3. stupni PO (s výjimkou LMP) se snižuje počet dětí o 1 dítě
Maximální snížení, kterého můžeme dosáhnout podle mechanismu uvedeného v bodě a) i b) však
nikdy nepřesáhne snížení o 5 dětí, takže minimální počet dětí u třídy s 24 dětmi bude 19 dětí.
Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší počet
dětí ve třídě podle snižuje o 2 děti.
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Za jedno dítě se snížení vždy uplatní pouze podle jednoho pravidla, takže pokud bude dítě dvouleté a
současně bude mít speciální vzdělávací potřeby nelze uplatnit snížení duplicitně.
Snížení počtu dětí se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti
přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 4 školského zákona nebo dojde‐li ke změně stupně
podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

Navrhovaná maximální kapacita tříd zřízených výhradně pro děti ve věku dvou až tří
let je 16 dětí. V případě tříd, které nebudou zřízeny výhradně pro děti ve věku od dvou do tří
let, je od září 2020 navrhováno pravidlo povinného snižování nejvyššího povoleného počtu
dětí ve třídě v případě přítomnosti dvouletého dítěte. Za každé dvouleté dítě do dovršení
věku tří let se sníží nejvyšší počet dětí ve třídě o 2. Obdobně jako v případě dětí s podpůrnými
opatřeními třetího až pátého stupně, půjde tímto postupem snížit nejvyšší počet dětí na 19
(24 – 5). Pokud se bude jednat o dítě, které je dvouleté a má zároveň podpůrná opatření
třetího až pátého stupně, sníží se za něj maximální počet dětí o 2.
Od září 2020 bude zavedeno přednostní přijímání dětí od dvou let.

2. Demografický vývoj narozených dětí v Tišnově
Stav k 1. 9. 2016
0‐1 rok 1 letí 2 letí 3 letí 4 letí 5 letí 6 letí
54
118 117 130 130 131 114
Každoročně je do MŠ nově přijímáno cca 97 dětí (záleží na počtu odkladů, na počtu dětí
mimo Tišnov s přednostním přijetím, atd.)

3. Možná řešení






Nová školka
Dětské skupiny
Lesní školka
Komerční aktivity – např. Studánka
Kontejnerová školka
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4. Počet dětí ve školkách
Město Tišnov jako zřizovatel povolilo všem mateřským školám výjimku z nejvyššího počtu dětí
ve třídě na maximální možnou hranici 28 dětí, a to vzhledem k velkému zájmu o předškolní
vzdělávání v mateřských školách.
Kapacita
Počet dětí

Prům.
počet
dětí na
třídu

Počet
Kapa
tříd
cita
S
povo
Celodenní Polodenní
ŠJ
omezenou
lená
docházka
docházka
docházkou
hygie
nou
MŠ U
147* 140 22
5
140
0
0
28
Humpolky
0
MŠ Sluníčko
132
132 14
5
132
0
0
26,4
0
MŠ Horova
140** 130 15
5
140
0
0
28
0
402 51
Celkem
419
15
410
0
0
27,46
0
*kapacita historicky v rejstříku – stavební kapacita – bude se upravovat – hygienou
povoleno 140
** pro šk. r. 2017/2018 – hygiena povolila kapacitu 130 ‐ historicky v rejstříku bylo 140
(stavební kapacita) – povoleno na výjimku od hygieny pouze na dva roky
Název školy

MŠ‐
staveb
ní
kapaci
ta

Údaje z el. systému pro přijímací řízení k 31. 5. 2016:
Název
Volná Počet podaných Přijatých dětí Nepřijatých dětí
Ostatní
Poč.
školy
místa
žádostí
*)
**)
žádosti ***)
1

MŠ
Sluníčko

40

121

39
35 (0/0/2/15/18)
(0/6/11/22/0)

45/0/1/1

2

MŠ
Horova

21

92

21
35 (0/0/2/12/21)
(0/2/3/16/0)

36/0/0/0

3

MŠ
Humpolka

36

100

36
33 (0/0/4/12/17)
(0/2/4/30/0)

31/0/0/0
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5. Náklady na výstavbu a provoz nové školku




Hrubý odhad nákladů na výstavbu dle kubických metrů. Jako vzor je brána MŠ
Sluníčko.
o celková podlahová plocha 1250 m2
16,88 mil. Kč.
o inventární hodnota majetku školky (vybavení)
1,50 mil. Kč.
Příspěvek zřizovatele na činnost (ročně)
1,10 mil. Kč.

6. Výsledky dotazníkového šetření
Byl sestrojen jednoduchý dotazník, který měl dvě otázky. Osloveni byli rodiče stávajících dětí
navštěvující MŠ v Tišnově
MŠ Sluníčko, Tišnov
 Vydáno 103 dotazníků
 Vrátilo se 82 dotazníků
Otázka 1. Pokud by platila legislativní úprava pro školky, která umožňuje dvouletým dětem
navštěvovat MŠ, využili byste jí?
a) Ano ‐ 31
b) Ne ‐ 51
Otázka 2. Pokud jste odpověděli v otázce 1 „ano“, pak na jak dlouho byste dítě do MŠ
umístili
Můžete vybrat více odpovědí:
a) Celý týden
8
b) Cca 2‐3 dny
12
c) Jen dopoledne
11
d) Jiná odpověď
4.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
MŠ Na Paloučku, Tišnov
 Vydáno: 98 dotazníků
 Vráceno: 97 dotazníků
Otázka 1. Pokud by platila legislativní úprava pro školky, která umožňuje dvouletým dětem
navštěvovat MŠ, využili byste jí?
a) Ano ‐ 39
b) Ne ‐ 58
Otázka 2. Pokud jste odpověděli v otázce 1 „ano“, pak na jak dlouho byste dítě do MŠ
umístili
Můžete vybrat více odpovědí:
a) Celý týden
13
b) Cca 2‐3 dny
13
c) Jen dopoledne
12
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
MŠ Humpolka
 Vydáno: 137 dotazníků
 Vráceno: 72 dotazníků
Otázka 1. Pokud by platila legislativní úprava pro školky, která umožňuje dvouletým dětem
navštěvovat MŠ, využili byste jí?
a) Ano ‐ 44
b) Ne ‐ 28 ‐ Ne
2. Pokud jste v první otázce odpověděli "Ano", na jak dlouho byste dítě do MŠ umístili?
a) Celý týden
9
b) Cca 2‐3 dny
17
c) Jen dopoledne
14
Celkem projevilo zájem o MŠ u dvouletých dětí celkem 114 dětí, což je 45 % rodičů
zúčastněných v anketě.

7. Další plánované rozšíření MŠ v okolí Tišnova




Lomnice – plánované rozšíření o 1 třídu MŠ
Železné – svazková školka, plánovaná výstavba nové školky ‐ 2 třídy
Předklášteří – aktuálně navýšilo kapacitu stávající MŠ o 1 třídu

8. Závěr








V Tišnově je nyní 15 tříd po průměrně cca 27‐28 žácích
Pokud cca 25 % (optimistická varianta) rodičů dvouletých dětí každý rok (viz kapitola
2) využije legislativní změny a přihlásí dvouleté dítě, dojde k navýšení počtu dětí o cca
30 každý rok
Vyvstane požadavek na
o 30 míst pro dvouleté děti,
o zřizovatel nepovolí výjimku z 24 na 28 dětí, požadavek na 4x15 tříd = 60 dětí
o sníží se kapacity tříd o 30 žáků (do 15 tříd umístím 30 dvouletých, musím snížit
kapacitu každí třídy o 2)
o celkem 30 + 60 + 30 = 120 dětí, což je cca 5 tříd po 24 dětech
řešíme optimistickou variantu počtu 2 letých dětí (odhad jen 25 % rodičů),
neřešíme přítomnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – další snižování
maximálního počtu dětí

Vzniká tak potřebnost nové školky o velikosti cca 3‐5 tříd

Vypracoval: Martin Sebera
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