
Zápis č. 06/2015 
z jednání Komise školské dne 03. 11. 2015 

 

Přítomni: 10 členů 

Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Němec, Mgr. Žaneta Jarůšková, Ing. Rostislav Hanák, Alena 

Matějíčková, Mgr. Hana Skřípská, Mgr. Lenka Slámová, Mgr. Richard Mach, Mgr. Stanislav 

Plchot, Ing. Martina Šindýlková  

Omluveni: 2 členové – Ing. Vojtěch Novotný, Mgr. Radovan Šmíd 

Hosté:  PaedDr. David Holman, Bc. Jana Švédová 

   

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 

MAS = místní akční skupina 

MAP = místní akční plán 

 

Program jednání: 

 

1. Počet dětí a žáků, tříd, oddělení ŠD, strávníků, dietních strávníků ve školním roce 2015/2016 (připraví 

ředitelé MŠ a ZŠ). 

 

a) MŠ Kuřim, Zborovská 887    

Počet dětí/tříd:     441 dětí/19 tříd 

Počet vlastních stravovaných celkem:  452 

z toho      441 stravovaných dětí  

     3 diety (diety dováží ze ZŠJ) 

   11 zaměstnanců  

Počet stravovaných, kterým se strava vyváží:   30 

z toho MŠ Jinačovice      28 stravovaných dětí  

    2 zaměstnanci 

b) ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 

Počet žáků/tříd:     518 žáků/22 tříd 

z toho 1. stupeň    325 žáků/14 tříd 

2. stupeň    193 žáků/8 tříd 

Počet vlastních stravovaných celkem:  520 

z toho      463 stravovaných žáků  

          2 diety 

  55 zaměstnanců 

Počet stravovaných, kterým se strava vyváží: 153 

z toho diety       11 

ZŠ a MŠ Rozdrojovice      33 stravovaných dětí MŠ 

         6 zaměstnanců MŠ 

        57 žáků ZŠ 

         2 zaměstnanci ZŠ 

MŠ Česká       47 dětí MŠ 

          1 zaměstnanec MŠ 

Počet cizích strávníků:      24 

Počet žáků/oddělení ŠD:   193 žáků/7 oddělení 



V ZŠJ jsou dva žáci s podporou stravování. 

Jedná se o požadavky na obědy pro sociálně znevýhodněné žáky, kteří vzhledem k sociální a finanční 

situaci rodiny nemohou využívat možnosti školního stravování. Podporu stravování zjišťuje OŠ KÚ JMK u 

žáků ZŠ.   

Ve třetím ročníku máme ve dvou třídách 61 žáků (30 + 31), budu žádat zřizovatele o povolení výjimky 

z počtu žáků. V 6. ročníku máme ve dvou třídách 60 žáků, v jedné třídě je 28, ve druhé 32, třídní učitelky 

nechtějí přeřazovat dva žáky, tak i pro tuto třídu budu žádat o povolení výjimky z počtu žáků. 

 

c) ZŠ Kuřim, Tyršova 

Počet žáků/tříd:     547 žáků/23 tříd 

z toho 1. stupeň    369 žáků/15 tříd (167 žáků/7 tříd ZŠK, 202 žáků/8 tříd ZŠT) 

2. stupeň    178 žáků/8 tříd 

Počet vlastních stravovaných celkem:  511 

z toho      507 stravovaných žáků  

          4 diety 

Počet stravovaných, kterým se strava vyváží:   35 

z toho SOŠ a SOU Kuřim     35 studentů 

Počet žáků/oddělení ŠD: 192 žáků/8 oddělení (150 žáků/6 oddělení ZŠK, 42 žáků/2 

oddělení ZŠT) 

V ZŠT není žádný žák s podporou stravování. 

Jedná se o požadavky na obědy pro sociálně znevýhodněné žáky, kteří vzhledem k sociální a finanční 

situaci rodiny nemohou využívat možnosti školního stravování. Podporu stravování zjišťuje OŠ KÚ JMK u 

žáků ZŠ.   

 

2. Možnost vrácení učeben v budově Základní školy Kuřim, Tyršova 1255 na ulici Komenského 511 

využívaných Mateřskou školou, Zborovská 887 v následujícím školním roce 2016/2017 dle plánu (prověří 

ředitelka MŠZ a ředitel ZŠT). 

  

Ředitelka MŠZ – v současné době máme od ZŠT ve výpůjčce v budově základní školy na ulici Komenského 

511 celé jedno patro čítající čtyři učebny pro 48 dětí včetně sociálního zařízení. Patro je stavebně odděleno 

od provozu ZŠ. Od školního roku 2016/2017 může MŠZ uvolnit na budově ZŠ na ulici Komenského 511 

jednu učebnu (navštěvuje ji 12 dětí MŠ, využitelnost pro 1 třídu ZŠ, tj. 20 až 30 dětí), kterou lze stavebně 

oddělit od tříd MŠZ. Již jsme to probírali s ředitelem ZŠT. Všechny třídy bychom neradi od uvedeného 

školního roku pouštěli, aby nám nechyběla místa. 

Ing. Němec – kolik přijatých dětí v MŠZ je narozeno po 1. 10. 2012 („netříleté děti“). 

Ředitelka MŠZ – přesně nevím, udělám rozbor dle seznamu dětí a porovnám, kolik dětí narozených po 01. 

10. 2012 je již přijato. V současné době máme přijaty děti do března 2013. Letos byly do začátku školního 

roku přijaty všechny tříleté děti a i děti narozené po 01. 09. 2012. Neočekávaně se nám během měsíce září 

odhlásilo z MŠ 23 dětí, tak jsme přijali děti narozené do března 2013. 

Ing. Hanák – je třeba se domluvit na strategii, že se od školního roku 2016/2017 zruší 4 třídy MŠZ v budově 

ZŠT na ulici Komenského 511 a zařídit se podle toho. 

PaedDr. Holman – třídy nám pro ZŠT nechybí. 

Mgr. Skřípská – učebny potřebujeme pro ŠD, která je odpoledne ve třídách. Velice těžko se vychovatelkám 

plánuje práce s dětmi ve ŠD, protože ve třídě je málo místa pro činnost ŠD, nemají svoje vybavení, používají 

té dané třídy a také musí děti neustále hlídat, aby neponičily třídním učitelkám přípravu na tabuli na další 

den. Je to nešťastné řešení, ani třídní učitelky nemají prostor se v klidu nachystat na další den, opravit 

sešity, … 

PaedDr. Holman – družina může být, když to jinak nejde, i ve třídě. Je lepší, když má místnost jen pro sebe,  

ale je třeba vždy zvažovat plusy a mínusy. Ubrat jednu třídu MŠ přinese několika rodinám potíže a 

organizaci výchovné práce družiny naopak výhody. Stejně tak lze ubrat i odbornou učebnu, jejíž odbornost 

spočívá, s nadsázkou řečeno, v tom, že v rohu stojí mapy. Je třeba vždy posoudit konkrétní situaci a 

podmínky.  

A. Matějíčková – chci se vrátit k netříletým dětem v MŠZ, nejsou zralé na předškolní vzdělávání, chybí jim 

maminka, pláčou, nezapojují se do činnosti, špatně mluví, mnohdy se i počůrají. Nemyslím si, že je to tak 

malému dítěti prospěšné. 



Mgr. Jarůšková – stává se také, že maminka netříletého dítěte přijatého do školky nechodí do zaměstnání a 

dítě, v dobré víře, vodí do MŠ nepravidelně, tzv. pouze „na zkoušku“, „na zvykání“, ale tím dětem velice 

škodí, dítě to těžce nese a naruší zaběhnutý rytmus celé třídy (již aklimatizované děti začnou tesknit a 

plakat). Myslím si, že by netříleté děti měly být doma do tří let, a potom nastoupit do předškolního zařízení. 

Ing. Němec – navrhuji zrušit od příštího školního roku 4 třídy na Komenského 511 a přijímat do MŠZ pouze 

tříleté děti. 

PaedDr. Holman – máme plán opatření, podle kterého bychom 1 třídu MŠ (12 dětí) na Komendě uvolnili pro 

1 učebnu ZŠ pro šk. rok 2016/17. Případnou aktualizaci uděláme  na základě slíbeného ROZBORU paní 

ředitelky MŠZ  

ROZBOR (paní ředitelka poslala slíbený rozbor ve středu 04. 11. 2015, den po konání komise, ale připojuji 

ho k danému bodu, protože ho doplňuje) 

 

Počty přijatých dětí po věkovém limitu stanoveném v kritériích pro přijímání do MŠZ: 26 celkem 

Měsíc a rok narození přijatých dětí/počtem: 

- říjen 2012/8 dětí  

- listopad 2012/1 dítě 

- prosinec 2012/3 děti 

- leden 2013/9 dětí 

- únor 2013/1 dítě 

- březen 2013/4 děti  

 

Referentka školství – doplňuji počet narozených dětí s trvalým pobytem v Kuřimi dle údajů z matriky: 

- v roce 2012 – 156 

- v roce 2013 – 140 

- v roce 2014 – 135 

Předškoláků, kteří by měli jít k zápisu do prvních tříd v Kuřimi je 146. Neznáme počet cizinců a počet dětí, 

které nemají v Kuřimi trvalý pobyt, ale bydlí zde a půjdou k zápisu. Také neznáme počet předpokládaných 

odkladů.  

Dle novely školského zákona je možné, aby obec zřídila přípravnou třídu v základní škole pro děti 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Přednostně se zařazují děti, kterým byl povolen 

odklad povinné školní docházky. Počet dětí v přípravné třídě je 10, souhlas se zřízením dává obci krajský 

úřad. 

V případě, že by se musely ZŠT vrátit třídy vypůjčené MŠZ již od školního roku 2016/2017, mohla by být na 

každé ZŠ zřízena přípravná třída pro děti s odloženou školní docházkou a ulevit MŠZ o 20 „odklaďáků“. 

Můžeme o tom diskutovat po zápise, který musí být mezi 15. lednem a 15. únorem..  

Uvažuje některá ZŠ o zřízení přípravné třídy? 

Ředitel ZŠT – já o tom uvažuji. 

Ing. Němec – jaký je počet kuřimských dětí v MŠ Česká?  

Referentka školství – v MŠ Česká bylo 18 volných míst, zapisovaných bylo 21 dětí (14 z České, 7 z Kuřimi). 

V současné době chodí do MŠ Česká 2 děti z Kuřimi. 

Ing. Němec – navrhuji, již MŠ Česká nevyužívat. 

 

3. Informace o předpokládaném počtu dětí, které by měly být zapsány do MŠ a ZŠ na nový školní rok 

2016/2017; datum zápisu (připraví referentka KÚ – školství, ředitelé MŠ a ZŠ).  

 

Všichni ředitelé -  

- MŠZ 10. 03. 2016 v době od 13:00 do 17:00 hod. ve všech budovách MŠZ. Musí však termín 

předložit RM ke schválení. 

- ZŠJ 15. 01. 2016 v době od 14:00 do 19:00 hod. v budově Jungmannova 813. 

- ZŠT 18. 01. 2016 v době od 13:00 do 18:00 hod. v budově Komenského 511. 

Referentka školství – letos nově musí zřizovatel ZŠ poskytnout s náležitým předstihem seznam dětí 

s trvalým pobytem v Kuřimi, které musí zákonní zástupci zapsat k povinné školní docházce. Pokud tak 

neudělají, bude informován sociální odbor. S vedoucí OSVP Bc. Sojkovou jsme se dohodly na termínu. 

Navrhujeme, aby ředitelé škol nahlásili jména dětí, které zákonní zástupci nezapsali do první třídy do 30. 06. 

2016. 



Oba ředitelé ZŠ – souhlasíme. 

Ředitel ZŠT – provozujeme edukativní stimulační skupinky – příprava dětí na ZŠ.  

  

4. Průběh investiční akce „Přístavba budovy Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813“ (připraví 

místostarosta a ředitel ZŠJ). 

 

Ředitel ZŠJ – tento týden začala firma pracovat, ale termínově nestíhají požádala RM o prodloužení termínu 

bouracích prací a přeložky kanalizačního potrubí. 

Bylo zrušeno výběrové řízení na další práce, z důvodu nesrovnalostí v rozpočtu.  . 

(bylo vyhlášeno nové VŘ – informace ex post) 

5. Různé. 

- informace o MAP (připraví Bc. J. Švédová) 

Bc. Švédová – Místní akční skupina (MAS) spolu s pracovním týmem, jehož členové budou pracovníci škol a 

školských zařízení správního obvodu, bude tvořit tzv. Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Mělo by se 

jednat o dokument, který bude definující strategii zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních 

školách. Bude podporovat spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jinak řečeno bude 

se jednat o společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických 

problémů a potřeb. 

Byla teprve vyhlášena výzva na získání dotace pro vytvoření MAP (září 2015) v rámci PO3 OP VVV. Zatím 

nemáme moc konkrétní informace, jak by měly MAP vypadat. MAP by měl být zpracován na 1 rok pro území 

celého ORP. My bychom měli zpracovávat tzv. MAP+. Je třeba vytvořit pracovní tým. 

PaedDr. Holman – pracovní tým vytvoříme hned. Jedná se o vytvoření strategie, která bude asi ve všech 

podobných městech podobná  

Bc. Švédová – nebude, každé ORP je jiné, stanovují se priority pro dané území. 

PaedDr. Holman – bude podobná v definici problémových oblastí a cílů, které se mají řešit. Lišit se bude 

v konkrétních opatřeních a aktivitách, ale ty přijdou na řadu až později. 

Bc. Švédová – chtěla bych nápady ze škol, pojmenovat to, co je základní, hlavní. 

Ředitel ZŠJ – jeden cíl navrhuji, inkluze nadaných žáků, na ně se zapomíná. 

Jedná se o stejný projekt jako dr. Svozila? 

Bc. Švédová – je to něco jiného. Potřebujeme lektory a spolupracovníky, kteří se budou podílet na tvorbě 

MAP. Chceme dělat konkrétní věci potřebné pro školy. 

PaedDr. Holman – to už je spíše to konkrétní „opatření“, nejdříve se musí pojmenovat problémové oblasti a 

obecnější strategické cíle, teprve pak konkrétnější opatření a aktivity. 

Bc. Švédová – chceme, aby Kuřim nominoval 3 lidi ze škol + 3 lidi mimo školu. Problém je s financováním 

pracovní skupiny. Každý ředitel nominuje jednoho svého zaměstnance, z každé školy správního obvodu (14 

škol). Je to práce na 1,5 roku. 

PaedDr. Holman – to je dlouhá doba, takový plán by mohl zvládnout rychleji,  klidně do dvou měsíců. 

Bc. Švédová – počítáme, že začneme leden – únor, školy řeknou, co potřebují. 

PaedDr. Holman – kdo za to zodpovídá? 

Bc. Švédová – Švédová a Martínek. 

PaedDr. Holman – kdo jiný? Navrhuji Richard Mach, Hana Němcová, Lenka Slámová. První schůzka MAP 

09. 11. 2015 v 9:00 hod. u Bc. Švédové a Ing. Martínka. 

  

PaedDr. Holman – město organizuje „Polské dny“ a požádalo školy o spolupráci 

 

- informace o projektu PdF Masarykovy univerzity, Prioritní osa 3 - Inkluzivní vzdělávání (připraví 

místostarosta, referentka KÚ – školství, ředitelé ZŠ) – bod odložen 

 

 

Sedmé jednání Komise školské bylo stanoveno na úterý 19. 01. 2016 v 18:00 hod. ve velké zasedací 

místnosti. 

Navrhované body programu: 

- informace o zápise do prvních ročníků (připraví ředitelé ZŠ) 

- informace o provozních rozpočtech škol 

- doporučení  k otázce o (ne)uzavření třídy nebo tříd MŠZ na Komenského 511 



-  doporučení  ke  zřízení přípravné třídy 

 

 

 

V Kuřimi dne 06. 11. 2015      Zapsala: Mgr. Hana Němcová 


