Zápis č. 05/2015
z jednání Komise školské dne 27. 08. 2015
Přítomni:

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

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

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. Informace o tvorbě MAS (Místního akčního plánu) (Ing. J. Martínek, zástupce MAS „Brána
brněnska“)
- čeká se na výzvu z MŠMT
- tvorba plánu ve spolupráci se školami
2. Informace o zahájení nového školního roku v MŠ a ZŠ (ředitelé MŠZ, ZŠJ, ZŠT)
- MŠZ – oficiálně mateřská škola začíná 01. 09. 2015 v 6:00 hod. na všech budovách.
- ZŠJ – školní rok začíná 01. 09. 2015 v 9:00 hod. na školním hřišti, slavnostního
zahájení se zúčastní hejtman JMK JUDr. Michal Hašek, který slavnostně otevře nově
vybudovanou třídu školních dílen pro 1. stupeň.
- ZŠT – zahájení školního roku proběhne 01. 09. 2015 v 8:30 hod. na školním hřišti
Komenského 511.
- Ing. Němec – kde mají žáci sraz?
- ZŠT – všichni na Komenského 511.
- Ing. Němec – na Komenského je velký nepořádek, neposečená tráva, nebezpečné
polorozebrané překážky na skateboard. Bude to vše na začátek roku uklizeno a
v pořádku?
- ZŠT - je to uklizeno.
3. Informace o novinkách ve školách od nového školního roku 2015/2016 (ředitelé MŠZ,
ZŠJ, ZŠT)
- MŠZ - budovy jsou v podstatě na nový školní rok připraveny, pouze v budově na ulici
Jungmannova 885 se ještě dokončuje podlaha ve třídě (odstranění vlhkosti), upravuje
se vstup do budovy na ulici Zborovská, kde se dokončuje hydroizolace anglických
dvorků, stavba bude předána do 15. 09. 2015.
Mateřská škola získala certifikát „Zdravá mateřská škola“ – důraz je kladen na zdravé
potraviny v jídelníčku, omezení cukrů a tuků. Do mateřské školy byly umístěny
všechny tříleté děti, a to i ty, které se narodily v prosinci 2012.
- Ing. Němec – u budovy na ulici Komenského 1011 se sesouvá plot školní zahrady na
straně potoka. Bude se řešit?

MŠZ – víme o tom, ale pozemek patří povodí Moravy a MŠZ ho nemůže zpevnit.
PaedDr. Holman – město tam pošle na posouzení pracovníka z odboru investičního,
aby navrhl řešení.
- ZŠJ – od dubna máme novou paní hospodářku a účetní paní Elišku Homolovou. Byla
vybudována nová třída dílen pro podporu technického vzdělávání žáků. Výuka bude
probíhat od 1. ročníku a naváže na projekt „Technické školky“. Třídu jsme mohli
vybudovat díky podpoře města a některých místních strojírenských podniků, které
nám sponzorskými dary pomohly s financováním.
Od 01. 09. 2015 bude navýšena kapacita základní školy z 500 na 560 žáků a kapacita
školní družiny ze 150 na 201 žáků. Z toho důvodu muselo být upraveno sociální
zařízení přidáním umyvadel a na WC dívek 2. stupně vybudováním hygienických
kabinek. Také se upravovaly prostory pro školní družinu, malovaly se učebny, natíralo
zábradlí, na dopravním hřišti byly vyměněny poškozené značky, nakoupeny nové
herní prvky na dětské hřiště.
Školní jídelna bude od 01. 10. 2015 zajišťovat dietní stravování – bezlepková, šetřící a
mléčná dieta. V současné době probíhá školení zaměstnankyň ŠJ nutriční
terapeutkou, která bude do ŠJ docházet a garantovat jídelníček dietního stravování.
Poslali jsme žádost do OP MŠMT „Výzva 56 a 57“. Získané prostředky použijeme na
rozvoj technického vzdělávání žáků a rozvoj výuky cizích jazyků (jazykové pobyty
žáků i učitelů v zahraničí).
Dále na naší škole začne pracovat „malá pedagogicko psychologická poradna“, kam
bude střídavě docházet psycholog, logoped, etoped, …. Budou pomáhat se žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Pracovníci budou externí asi na 0,5 úvazku a
budou financování z rozpočtu školy formou dohod.
V září 2015 bude zahájena stavba nového pavilonu ZŠJ (zatím bourací práce).
Bezpečnost žáků a zaměstnanců bude zajištěna a všichni budou prokazatelně
proškoleni.
- PaedDr. Holman – v budoucnu bude moci být školní psycholog financovaný přes
MAP.
- ZŠT – od září máme novou hospodářku paní Renatu Vrtěnovou a novou vedoucí
školní jídelny paní Marii Kamanovou. Od září bude na škole pracovat paní logopedka,
pro kterou se bude dělat nová třída.
Probíhá modernizace nábytku ve školní jídelně – stoly, židle. Od září bude ŠJ vařit
dva obědy, ale budou se vydávat pouze na Tyršové. Na Komenského pro výdej dvou
obědů nejsou podmínky.
Opravovala se střecha na budově Komenského a budovaly se hygienické koutky na
Tyršové.
4. Informace o investiční výstavbě v oblasti školství (PaedDr. Holman, ředitelé MŠZ, ZŠJ,
ZŠT)
- PaedDr. Holman – v září začne probíhat I. etapa - bourání stávající budovy „služba
školám“, přeložka kanalizační přípojky a příprava II. etapy – stavba nové budovy.
Budeme jednat o možnosti přesunu části financí z dotace, které by se měly vyčerpat
ještě letos, na příští rok.
- Ing. Němec – kdy se počítá s otevřením nové budovy?
- PaedDr. Holman – leden 2017.
- Ing. Němec – jak to vypadá s opravou komunikace a mostku u Komenského 511?
- PaedDr. Holman – je připraveno parkoviště a cestička do školy – realizace na podzim.
Zatím se musí dodělat ulice na Zahrádkách a Bezručova. Potom bude pokračovat
rekonstrukce komunikace ke Komenského – „Bezpečná cesta do školy“.
- MŠZ – plánuje se nějaká rekonstrukce budovy na Zborovské 887?
- PaedDr. Holman – zatím ne, spojte se s paní Kiesslingovou, aby pohlídala dotace.
Rozhodli jsme se instalovat spořiče na komíny škol.
5. Informace o záměru společnosti Centre for Modern Education – zřízení soukromé ZŠ
v Kuřimi (PaedDr. Holman, Mgr. Barbora Dvořáková)
-

Mgr. Dvořáková – uvažujeme o otevření soukromé základní školy „Heuréka“, kde by
se vyučovalo novou alternativní metodou. Zatím hledáme prostory (alternativa na
kuřimském zámku). ZŠ bude zařazená do rejstříku škol a školských zařízení.
- Ing. Němec – dělali jste průzkum zájmu?
- Mgr. Dvořáková – zatím ještě ne, je ve hře ještě i Brno.
- Mgr. Šmíd – kdy by se začalo a kolik by bylo tříd?
- Mgr. Dvořáková – za rok, zatím by to byly dvě třídy pro nižší stupeň, od 1. ročníku i
starší. Uvažujeme o anglické třídě nebo alespoň výuce v angličtině.
- Mgr. Šmíd – počítáte s tím, že budete zvyšovat počet tříd až do 9. ročníku? Byly by na
zámku prostory?
- Ing. Novotný – zatím nevíme, kolik bude studentů a jak budou třídy zaplněny.
- ZŠJ – mluvíte o málotřídní škole?
- Mgr. Dvořáková – ano, chceme spojené ročníky, asi 18 dětí ve třídě.
- ZŠJ – máte už nějakou ZŠ, máte pedagogy?
- Mgr. Dvořáková – zatím ne, hledáme.
- Mgr. Jarůšková – máte představu o ceně?
- Mgr. Dvořáková – představa je asi 3 000,- Kč + státní příspěvek.
- ZŠJ – uvažovali jste o spádovosti?
- Mgr. Dvořáková – budeme oslovovat i okolí, hlavně satelity.
6. Informace o záměru vzniku „Centra technického vzdělávání“ v objektu bývalé
administrativní budovy TOS (PaedDr. Holman)
PaedDr. Holman – technické centrum je v jednání.
7. Různé
- mezinárodní spolupráce – druhé partnerské město Stupava u Bratislavy (PaedDr.
Holman)
POLSKO – Niepolomice, SLOVENSKO – Stupava.
- energetické úspory ve školských objektech
Od října bude na městě nový pan údržbář pan Dvořáček, bude mít mimo jiné za úkol i
sledovat školní kotelny. Prosím ředitele škol, aby s panem Dvořáčkem spolupracovali
a zkusili vymyslet nějaké úspory ve vytápění škol. Možné řešení rekuperací je velmi
drahé, musí se často měnit filtry. Bude se sledovat spotřeba a v budoucnu se provede
výpočet spotřeby a úspor.
Město zakoupilo nový účetnický program FISO, který nám pomůže porovnat
hospodaření PO. V pátek 04. 09. 2015 na radnici proběhne schůzka s Vašimi
účetními, aby srovnaly analytiky účtů z důvodu porovnání čerpání provozního
rozpočtu jednotlivých škol.
- využití finančního daru města – příspěvek na opravy SŠ a SOU Kuřim (Ing. Novotný)
Měnili jsme podlahy, malovali, upravovali vstup.
PaedDr. Holman – došlo k převodu okapového chodníku u DDM na KÚ JMK.
V září se začne opravovat poničený mostek přes potok u ZUŠ a bude se opravovat fasáda.
Stavební komise rozhodla, že se zatím fasáda chemicky vyčistí a časem se zateplí. Zatím se
ale nikdo ve VŘ nepřihlásil. Budou se dělat i nové žaluzie a klimatizace do prostor ZUŠ, kde
jsou veliká okna na jih.
ZŠJ – proč se platí krajské škole klimatizace a našim školám ne? (bez odpovědi)
Pro příští roky navrhuji, aby kontrola budov proběhla až v průběhu školního roku a ne koncem
přípravného týdne (např. listopad nebo květen).
-

Šesté jednání Komise školské bylo stanoveno na úterý 03. 11. 2015 v 18:00 hod. ve velké zasedací
místnosti.

V Kuřimi dne 05. 09. 2015

Zapsala: Mgr. Hana Němcová

