Zápis č. 2/2015
z jednání Komise školské dne 13. 01. 2015
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

11 členů
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Petr Němec, Ing. Martina
Šindýlková, Mgr. Žaneta Jarůšková, Ing. Vojtěch Novotný, Alena Matějíčková, Mgr.
Lenka Slámová, Mgr. Richard Mach, Mgr. Stanislav Plchot, Mgr. Radovan Šmíd
1 člen
Mgr. Hana Skřípská
PaedDr. David Holman

Vysvětlivky: MŠZ = Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvková
organizace
ZŠJ = Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková
organizace
ZŠT = Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková
organizace
ŠD = školní družina
MŠMT = Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
MF = Ministerstvo financí
ÚSC = Územní samosprávný celek
ŠR = školská rada
KÚ = kancelář úřadu
Program jednání:
1. Návrh plánu investičních akcí a dotací na rok 2015 (úvodní slovo PaedDr. D. Holman).
Úvodem PaedDr. Holman seznámil společně členy komise školské a komise životního
prostředí s návrhem plánu investic a členům obou komisí odpovídal na dotazy k tomuto
tématu. Společná část byla ukončena v 17:30 hod., kdy odešli členové komise životního
prostředí.
2. Volba místopředsedy komise školské.
Předseda komise Mgr. Ambrož navrhl paní Alenu Matějíčkovou na místopředsedu komise
školské.
Přijaté usnesení: Komise školská souhlasí, aby paní Alena Matějíčková byla místopředsedou
komise.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
3. Seznámení s harmonogramem prací na rozšíření prostor a navýšení kapacity Základní
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace
(PaedDr. D. Holman).
Byly podány dvě žádosti o dotace (MF – prosinec 2014 a MŠMT – leden 2015) a čeká se na
výsledek. Potřebná výběrová řízení by měla proběhnout v roce 2015. Samotná realizace
investiční akce je plánována na rok 2016. S otevřením nových tříd na ZŠJ se počítá od
školního roku 2016/2017. Harmonogram prací se bude operativně upravovat a doplňovat, dle
situace. Organizačně je umístění tříd a jejich počet záležitostí ředitele školy.
Jednalo se pouze o informaci, nebylo přijato žádné usnesení.
4. Otázka potřebnosti dalšího zvyšování kapacity Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887,
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace (Ing. P. Němec, Mgr. L. Slámová, PaedDr.
D. Holman).
Ředitelka MŠZ informovala komisi, že každoročně se do 30. 9. podaří do mateřské školy
umístit všechny tříleté dětí narozené do konce září. Neumístěné zůstávají pouze děti netříleté,
narozené v měsících říjen – prosinec. V roce 2013 bylo umístěno 137 dětí, v roce 2014 bylo

umístěno 134 dětí. Počet narozených dětí v dalších letech nevzroste, naopak bude klesat
(informace z matriky). Z toho usuzujeme, že nebude třeba dále navyšovat počet tříd MŠZ.
Je domluveno s Obcí Česká, že pokud jim poskytneme finanční dar pro jejich mateřskou
školu, budou mít kuřimské děti výhodu při přijímání do tamější mateřské školy, pokud se tam
budou hlásit.
Přijaté usnesení: Komise školská doporučuje Radě města Kuřimi zachovat stávající počet
tříd a kapacitu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové
organizace.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
5. Cíle ředitelů MŠZ, ZŠJ, ZŠT pro rok 2015 a priority zřizovatele (PaedDr. D. Holman, Mgr.
L. Slámová, Mgr. R. Mach, Mgr. S. Plchot).
PaedDr. Holman informoval, že ředitelé škol byli radou města písemně vyzváni, aby zaslali
své „manažerské plány a cíle pro rok 2015“, které budou pro ně určitou motivací a pro
zřizovatele podkladem pro jejich hodnocení a odměňování. Pro představu bylo zřizovatelem
navrženo zhruba 12 různých okruhů, ze kterých mohou cíle a záměry ředitelů vycházet.
Nastavení vlastních cílů a jejich indikátorů je na jednotlivých ředitelích.
Každý z ředitelů představil komisi své vlastní cíle na rok 2015 (viz zaslané materiály).
Komise k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení. Je třeba jednotlivé „cíle“ konkrétněji
prostudovat a vrátit se k nim na příštím jednání.
6. Různé (všichni členové KŠ).
- zajištění zařazení SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. do projektu „Centrum odborného vzdělávání
pro strojírenství“ (Ing. V. Novotný)
Přijaté usnesení: Komise školská doporučuje Radě města Kuřimi iniciovat jednání
s odpovědnými orgány o zapojení SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. do projektu Centrum odborného
vzdělávání ve strojírenství.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
- kolik prvních tříd předpokládají otevřít ZŠ v roce 2015/2016, kde bude mít první třídy
ZŠT? (Ing. P. Němec, Mgr. R. Mach, Mgr. S. Plchot);
Teprve 15. 1. a 16. 1. 2015 proběhne zápis do prvních tříd. Ředitelé předpokládají, že
na každé škole otevřou 3 první ročníky, tedy celkem 6 prvních tříd.
- využití služebního bytu v budově školy Komenského 511 (Ing. P. Němec, Mgr. S.
Plchot);
Využití služebního bytu je v řešení. Bude zpracována studie přestavby bytu na školní
družinu. Zajišťuje ředitel ZŠT ve spolupráci s městem.
- v jakém stavu je vyjednávání o možnostech chození dětí z Kuřimi do MŠ v České?
(Ing. P. Němec);
Na jednání se starostkou obce Česká bylo dohodnuto, že kuřimské děti budou mít
výhodu při přijímání do MŠ Česká, pokud město Kuřim poskytne mateřské škole
finanční dar.
- termín zápisu do mateřské školy v roce 2015 (Ing. P. Němec, Mgr. L. Slámová);
Termín zápisu do MŠZ je 26. 3. 2015.
- 23. školní ples ZŠ Kuřim, Tyršova 16. ledna 2015 (Ing. P. Němec, Mgr. S. Plchot).
Třetí jednání Komise školské bylo stanoveno na úterý 3. 3. 2015.

V Kuřimi dne 13. 01. 2015

Zapsala: Mgr. Hana Němcová

