
Zápis č. 1/2014 
z jednání Komise školské dne 16. 12. 2014 

 
Přítomni: Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Petr Němec, Ing. Martina 

Šindýlková, Mgr. Žaneta Jarůšková, Ing. Vojtěch Novotný, Mgr. Hana Skřípská, Alena 
Matějíčková, Mgr. Lenka Slámová, Mgr. Richard Mach, Mgr. Stanislav Plchot, Mgr. 
Radovan Šmíd 

Hosté:  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. Seznámení s činností Komise školské. 
 

2. Seznámení s jednacím řádem komisí RM.  
 

3. Informace o základních dokumentech týkajících se školství (zřizovací listina, provozní 
rozpočet, státní rozpočet, výroční zpráva o činnosti školy, zpráva o hospodaření školy, …aj.). 
  

4. Informace o dokumentu „Nastavení strategického řízení rozpočtového procesu města 
Kuřim ve vztahu ke zřizovaným organizacím“ (dotovaný projekt „Efektivní úřad“). 
Jedním z článků důležitých pro komunikaci mezi zřizovatelem a školskou příspěvkovou 
organizací je školská rada. Od roku 2005 ji dle školského zákona zřizuje zřizovatel školy 
(nezřizuje se u MŠ), který také určuje počet jejích členů. ŠR na kuřimských ZŠ mají 9 členů (3 
jmenuje zřizovatel, 3 volí pedagogičtí pracovníci a 3 volí rodiče žáků). Funkční období ŠR je 3 
roky. V letošním roce skončilo třetí funkční období ŠR a je třeba zřizovatelem jmenovat nové 
členy. Za zřizovatele jsou navrženi: PaedDr. David Holman (místostarosta zodpovědný za 
školství), Mgr. Hana Němcová (referentka KÚ – školství a bývalá členka ŠR) a Ing. Rostislav 
Hanák (zastupitel a bývalý člen ŠR). 
 
Přijaté usnesení: Komise školská nemá námitek k předloženému návrhu členů školských rad 
při základních školách zřizovaných Městem Kuřimí 
 
Pro: 11 zdržel se 1 
Návrh byl přijat. 
   
 

5. Informace o plánované nové třídě MŠZ. 
Nedostatek míst v MŠ je v budoucnu možné řešit přebudováním další třídy v budově ZŠT na 
ulici Tyršova 1255, kde již jedna třída MŠZ pro 28 dětí je. Tím by se uspořily nemalé finanční 
prostředky, které by se vynaložily na přístavbu jedné třídy MŠZ na budově Zborovská 887. 
Komise však upozorňuje, že budou ZŠT přibývat žáci a bude potřebovat třídy. Řešení by bylo 
na dobu určitou. Zatím nedostatek tříd v budově ZŠT na ulici Tyršova 1255 není tolik palčivý, 
protože nyní přibývají žáci hlavně na nižším stupni ZŠ v prvních ročnících. Na vyšším stupni, 
v šestém a osmém ročníku naopak dochází v důsledku odchodu žáků na víceletá gymnázia 
ke snižování počtu a tím, ke spojování tříd. Minimálně jedna třída se tedy ušetří.  
Komise potřebuje ještě další informace, proto se k této otázce vrátí na svém druhém 
jednání. 



 
6. Informace o stavbě školního pavilonu pro ZŠJ. 

Z důvodu narůstajícího počtu žáků ZŠ, byly pracovní skupinou analyzovány možnosti 
výukových kapacit kuřimských ZŠ a byl vytvořen „Plán opatření ke zvýšení výukových kapacit 
ZŠ v Kuřimi“. Jedním z opatření, které schválilo ZM, bylo využití prázdné budovy bývalé 
„Služby škole“, která je v těsné blízkosti ZŠJ. Budovu vlastnil Jihomoravský kraj. Po jednáních 
byla budova od Jihomoravského kraje odkoupena. RM schválila zaslání žádostí na MŠMT a 
MF, která vyhlásila výzvu na podání žádostí do dotačních programů na podporu a rozvoj 
výukových kapacit škol zřizovaných ÚSC. Na vyrozumění z MŠMT se čeká a žádosti na MF 
se podávají do 31. 12. 2014.  

 
7. Analýza vývoje výukové kapacity ZŠ.  

Sloučeno s bodem 6. 
 

8. Informace o výsledcích auditu MŠZ. 
Interní auditorka města provedla v MŠZ veřejnosprávní kontrolu hospodaření s příspěvkem 
zřizovatele ve dnech 15. 10. – 17. 10. 2014. V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné 
závažné nedostatky nebo porušení právních předpisů. 
 

9. Zajištění zařazení SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. do projektu „Centrum odborného vzdělávání 
pro strojírenství“. 
Projekt je vyhlášen Jihomoravským krajem pro krajské střední školy a jedné se o podporu 
technického vzdělávání dětí, žáků, studentů.  Bude vytvořeno technické centrum, které bude 
využíváno hlavně krajskými středními školami se zaměřením na strojírenství. Zatím ale není 
nic konkrétního stanoveno. Využití budovy TOS je jednou z uvažovaných možností. SOŠ a 
SOU Kuřim, s.r.o. je soukromá společnost, proto není mezi krajské školy zahrnuta. Projekt je 
v počáteční organizační fázi a není nic rozhodnuto. 
Komise konstatovala, že je třeba zjistit více informací i osobním jednáním 
s koordinátory projektu. K problematice se komise vrátí na některém z dalších jednání. 

 
 
Druhé jednání Komise školské bylo stanoveno na úterý 13. 1. 2015. 
  
 
 
 
V Kuřimi dne 17. 12. 2014      Zapsala: Mgr. Hana Němcová 


