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Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 29.04.2014
Informace - Výsledky zápisu do MŠ Kuřim a Konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Kuřim
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Hana Němcová - referentka

Důvodová zpráva:
Výsledky zápisu do mateřské školy a základních škol zřizovaných Městem Kuřimí.
Dle školského zákona musí zápis žáků k povinné školní docházce každý rok proběhnout v době od
15. 1. do 15. 2.
Zápis do kuřimských základních škol proběhl v termínech 15. 1. 2014 a 16. 1. 2014.
Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková organizace:
- zapsáno celkem 82 žáků,
- z toho u 11 žáků požadují zákonní zástupci odklad povinné školní docházky (požadovaná
doporučení k odkladu z PPP a od dětského lékaře musí zákonní zástupci odevzdat základní
škole do 31. 05. 2014),
- přijato celkem 71 žáků
- předpokládaný počet 1. ročníků 3.
Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organizace:
- zapsáno celkem 107 žáků,
- z toho u 12 žáků požadují zákonní zástupci odklad povinné školní docházky (požadovaná
doporučení k odkladu z PPP a od dětského lékaře musí zákonní zástupci odevzdat základní
škole do 31. 05. 2014),
- přijato celkem 94 žáků,
- předpokládaný počet 1. ročníků 4.

Vytvořeno 25.4.2014 15:28:35

1

Termín zápisu do mateřské školy stanovuje ředitelka školy se souhlasem zřizovatele. Kritéria přijímání
k předškolnímu vzdělávání je v kompetenci ředitelky školy. Zápis do kuřimské mateřské školy proběhl
5. 3. 2014.
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace:
- zapsáno celkem 198 dětí,
- přijato celkem 135 dětí,
- nebylo přijato 63 dětí.
Do mateřské školy jsou přijímány tříleté děti a jedním z kritérií je datum narození. Poslední přijaté dítě,
které je na 135 místě, je narozeno v červnu 2011.
V letošním roce byly, dle „Smlouvy o spolupráci“ přijaty některé kuřimské děti i do Mateřské školy
Česká, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. Dle sdělení ředitelky mateřské školy v České
bylo z Kuřimi zapsáno celkem 39 dětí, volných míst je 18, pravděpodobně bude přijato 12 dětí z České
a 6 dětí z Kuřimi. I zde je jedním z kritérií datum narození dítěte.

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Kuřim,
Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace.
Dne 3. 4. 2014 proběhlo první jednání konkursní komise v konkursním řízení na obsazení pracovního
místa ředitelky mateřské školy. Přihlášky podaly dvě uchazečky. Konkursní komise posoudila úplnost
zaslaných materiálů, které byly požadovány a dohodla se, na termínu druhého jednání. Druhé jednání,
pohovor s uchazečkami, proběhne 5. 5. 2014. Poté doporučí konkursní komise radě města, dle
stanoveného pořadí, uchazečku, která vyhověla a rada města jmenuje ředitelku již na dobu určitou 6ti
let.

Návrh na usnesení:
ZM
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