
Zápis č. 3/2015 
z jednání Komise školské dne 03. 03. 2015 

 

Přítomni: 11 členů 

Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Němec, Ing. Martina Šindýlková, Mgr. Žaneta 

Jarůšková, Ing. Vojtěch Novotný, Alena Matějíčková, Mgr. Hana Skřípská, Mgr. Lenka 

Slámová, Mgr. Richard Mach, Mgr. Stanislav Plchot, Mgr. Radovan Šmíd 

Omluveni: 1 člen 

Ing. Rostislav Hanák 

Hosté:  PaedDr. David Holman 

 Mgr. Ing. Drago Sukalovský  

 

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 

 ŠJ = školní jídelna 

 MŠMT = Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

 MF = Ministerstvo financí 

 ÚSC = Územní samosprávný celek 

ŠR = školská rada 

KÚ = kancelář úřadu 

 

Program jednání: 

1. Předběžné výsledky zápisu do základních škol na školní rok 2015/2016 (Mgr. R Mach, 

Mgr. S. Plchot). 

Ředitelé ZŠ informovali o počtu zapsaných dětí, počtu žádostí o odklad povinné školní 

docházky, plánovaném počtu prvních tříd, třídních učitelkách. 

 

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková 

organizace 

Datum zápisu    16. 01. 2015 

Počet zapsaných dětí    105 

Počet zapsaných dětí duplicitně na obě ZŠ   11 

Počet zapsaných dětí na více ZŠ mimo Kuřim     1 (orientační číslo) 

Počet přijatých dětí k 26. 02. 2015     86 

Počet žádostí o odklad k 26. 02. 2015     18 (termín rozhodnutí je do 31. 05. 2015) 

Plánovaný počet prvních tříd od 01. 09. 2015      3 (v případě potřeby 4) 

Třídní učitelky prvních tříd  

1. A Mgr. Jarmila Fikarová 

1. B Mgr. Pavlína Tomášková (třída s dětmi z Podlesí – přání rodičů) 

1. C Mgr. Daniela Vacková (třída s dětmi z Dílů za Sv. Jánem – přání rodičů) 

1. D Mgr. Lenka Šudáková (v případě potřeby) 

Ředitel školy uvažuje o sloučení současných třetích tříd, kde klesl počet žáků pod 60. Tímto 

by se uvolnila čtvrtá učebna pro první třídu. Konečné rozhodnutí udělá po nadcházejících 

třídních schůzkách, kde budou informováni zákonní zástupci žáků. 

 

Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

Datum zápisu    15. 01. 2015 

Počet zapsaných dětí    110 

Počet zapsaných dětí duplicitně na obě ZŠ   11 



Počet zapsaných dětí na více ZŠ mimo Kuřim     1 (orientační číslo) 

Počet přijatých dětí k 26. 02. 2015     80 

Počet žádostí o odklad k 26. 02. 2015     19 (termín rozhodnutí je do 31. 05. 2015) 

Plánovaný počet prvních tříd od 01. 09. 2015      3  

Třídní učitelky prvních tříd  

1. A Mgr. Martina Foltanová 

1. B Mgr. Kateřina Dziaková 

1. C dosud nerozhodnuto 

Ředitel školy uvažuje o sloučení současných prvních tříd, kde je počet žáků 88. Tímto by se 

uvolnila jedna učebna (využití nebylo sděleno). Konečné rozhodnutí po schůzce se zákonnými 

zástupci žáků, která se bude konat zřejmě v týdnu od 09. 03. do 13. 03. 2015. 

 

2. Možnosti vaření dvou druhů obědů ve ŠJ ZŠ a dietní stravování. (Mgr. R. Mach, Mgr. S. 

Plchot, Mgr. H. Němcová) 

Ředitel ZŠJ sdělil, že ŠJ vaří dva obědy (žáci si mohou vybrat). Ředitel ZŠJ nevidí problém 

ani s vařením dietních obědů pro žáky s dietním omezením.  

Ředitel ZŠT informoval KŠ, že ŠJ nevaří dva obědy. Před vánočními prázdninami 2014 

proběhla anketa mezi rodiči žáků s tímto výsledkem: 176 hlasů pro dva obědy X 186 hlasů 

proti. Po jednání se zřizovatelem bylo rozhodnuto o zavedení dvou jídel. Jedná se 

s dodavatelem softwaru o jeho aktualizaci a úpravě na volby ze dvou jídel. Současně se 

učinily kroky k uskutečnění výběru nového vedoucího stravování (oslovení kandidátů, 

proběhnou pohovory). Na budově ZŠ Komenského nelze z provozních důvodů dvě jídla 

zavést. Zvažuje se možnost dodávek dietní stravy nebo zhotovování dietních jídel pouze jako 

možnosti druhého jídla. Při přípravě dietního jídla se nesmí křížit provozy. 

Tajemnice KŠ doplnila informace k vaření dietní stravy. Od 01. 02. 2015 platí novela vyhlášky 

č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která říká, že provozovatel stravovacích služeb může 

poskytovat školní stravování v dietním režimu. Strávník, vyžadující dietní stravování, musí 

předložit potvrzení zdravotního stavu od registrujícího poskytovatele zdravotních služeb 

v oboru praktického lékařství pro děti a dorost. Podmínkou a předpokladem pro poskytování 

dietního stravování ŠJ je dohled nutričního terapeuta. Je žádoucí, aby kuchařkám bylo 

umožněno absolvovat akreditovaný vzdělávací kurz, např. „Příprava stravy v prevenci a léčbě 

chronických onemocnění“. Finanční normativ na nákup potravin se stanoví podle cen potravin, 

které daná dieta vyžaduje. Provozy ve školní kuchyni nemusí být pro přípravu dietních obědů 

odděleny. 

Doporučení KŠ: 

Komise školská doporučila ředitelům ZŠ informovat rodiče žáků o možnosti přípravy dietních 

jídel ve ŠJ, a to na základě potvrzení odborného lékaře. 

 

3. Schválení investic do školství ve městě, včetně daru MŠ Česká (PaedDr. D. Holman, Mgr. 

H. Němcová, ředitelé) 

PaedDr. Holman informoval KŠ o výsledku výběrového řízení na projektanta přístavby ZŠJ. 

Ředitel ZŠJ sdělil, že pan projektant se byl seznámit s objektem. 

Ředitel ZŠT seznámil KŠ s investičním záměrem v budově na Komenského – úprava bytu na 

ŠD. Je udělána studie a připravuje se poptávkové řízení na projektanta. Ing. Honců z OI 

zajišťuje opravu střechy na budově Komenského (vadné trámy). V budově Tyršova se chystá 

vytvoření jedné kmenové učebny ze dvou menších (odstranění příčky). 

Dle zřizovací listiny investiční akce do 100 000,- Kč si zajišťuje ZŠ s metodickou pomocí OI.  

Poskytnutí daru MŠ Česká bylo již schváleno ZM včetně darovací smlouvy a oznámeno 

starostce Obce Česká a ředitelce MŠ Česká. Čeká se na vyjádření ZO Česká.  

   

4. Zápis do MŠ Kuřim a MŠ Česká (Mgr. L. Slámová, Mgr. H. Němcová) 

Zápis do MŠZ proběhne 26. 03. 2015 v době od 13:00 do 17:00 hod. na všech pracovištích. 

Informace jsou zveřejněny způsobem v místě obvyklým. Dne 12. 03. 2015 bude „Den 

otevřených dveří v MŠZ“. 



Datum zápisu do MŠ Česká není zatím stanoveno. Je dohodnuto, že bude až po ukončení 

zápisu v Kuřimi. 

Místopředsedkyni A. Matějíčkovou zajímalo, jestli byli rodiče dětí informováni o smíšených 

třídách v MŠZ a jak? 

Rodiče byli o smíšených třídách informováni na rodičovské schůzce, nebyli proti. Naše MŠ od 

loňského roku pracuje podle projektu „Zdravá mateřská škola“, který požaduje smíšené třídy. 

Již za minulé paní ředitelky MŠ pracovala podle „Kurikula podpory zdraví“, ale až v loňském 

roce bylo požádáno o zařazení do „Zdravé mateřské školy“.  

 

5. Informace o kritériích přijímání k předškolnímu vzdělávání (Mgr. L. Slámová). 

Ředitelka MŠZ seznámila členy KŠ s „kritérii“.     

 

6. Informace o projektu „technické školy“ a o přípravě „technického střediska výuky“ 

(Mgr. R. Šmíd, Ing. V. Novotný). 

Mgr. Šmíd informoval o chystaném projektu „Technické školy“, který bude pokračováním 

projektu „Technické školky“. Metodický materiál pro ZŠ by měl být dokončen v dubnu. 

Předpokládá se, že od nového školního roku bude v ZŠJ zaváděn v prvních ročnících. 

Ing. Novotný sdělil, že dle telefonické informace je zatím vše, co se týká „technického centra“, 

v jednání a ještě není jasné, jestli dojde k odkupu budovy JMK a její rekonstrukci. Pokud ano 

a bude v Kuřimi vytvořeno „technické centrum“, mohou se zúčastnit. 

 

7. Různé. (všichni členové) 

- vyhlášení dotačního programu MŠMT pro školy a školská zařízení „Podpora zabezpečení 

škol a školských zařízení“ 

- výsledky auditu ve školských PO 

- vybírání plateb od dětí a žáků (v hotovosti, na účet, přímo středisku) 

- vykácení stromů před ZŠ Komenského 

- naplněnost tříd MŠ a ZŠ 

  

 

Čtvrté jednání Komise školské bylo stanoveno na úterý 21. 04. 2015 17:00 hod. ve velké zasedací 

místnosti. 

 

 

 

 

V Kuřimi dne 05. 03. 2015      Zapsala: Mgr. Hana Němcová 


