Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 17. schůze Rady města Kuřimi konané dne 30.06.2021
Zápis z 10. jednání komise školské dne 21.06.2021
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - zápis

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Dne 21.06.2021 proběhlo desáté jednání Komise školské Rady města Kuřimi pro volební období 2018
– 2022 (zápis vizte příloha A).
Komise školská přijala jedno usnesení, a to k bodu 3 Různé.
3. Různé
 plánované investiční akce v roce 2022 (např. zahrada MŠZ na ulici Komenského 1011/28);
Přijaté usnesení:
Komise školská doporučuje dokončení revitalizace zahradního traktu u budovy mateřské školy na
ulici Komenského 1011/28 dle zpracovaného projektu včetně dofinancování s výhledem
dokončení do konce roku 2022.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat všemi přítomnými členy.
Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
zápis z 10. jednání komise školské ze dne 21.06.2021 a schvaluje usnesení v bodě 3, dle zápisu
v příloze.
Termín plnění: 30.07.2021
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vytvořeno 21.07.2021 9:00:44
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Vytvořeno 21.07.2021 9:00:44
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Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
fax +420 541 230 633
www.kurim.cz

Datum a čas

21. 06. 2021 v 16:00 hod.

Místo konání

Jednání online

Počet členů

7

Přítomni

Přítomní členové komise (viz prezenční listina).
Alena Matějíčková, Ing. Petr Němec, Ing. Vojtěch Novotný, Ing.,
Ing. Rostislav Hanák, Mgr. Petr Bracek, Ing. Markéta Matulová,
PhD., Mgr. Ilona Kopecká

Omluveni

0

Hosté

Ing. Petr Ondrášek, místostarosta, Mgr. Richard Mach, ředitel ZŠJ,
Mgr. Bc. Hana Kočevová, ředitelka ZŠT, Mgr. Lenka Novotná,
ředitelka MŠZ

Zapsala

Mgr. Hana Němcová, tajemnice komise

Další jednání komise školské

11. 10. 2021 v 16:00 hod. Radnice Kuřim

PROGRAM JEDNÁNÍ:
Předsedkyně komise školské (dále jen „komise“) zahájila jednání komise v 16:00 hod.
1. Informace o výsledcích zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠZ a k povinné
školní docházce do ZŠJ a ZŠT na školní rok 2021/2022 (ředitelka MŠZ, ZŠT a ředitel
ZŠJ).
MŠZ – zápis z důvodu koronavirové pandemie probíhal distančně od 03. 05. do 14. 05.
2021.
Počet volných míst
108
Počet zapisovaných dětí (přijatých žádostí) 134
Počet zapsaných dětí (přijatých dětí)
95
Počet nepřijatých dětí
39 (v tom 2x indiv. vzděl., 8 mimo Kuřim)
Ředitelka školy předpokládá, že ještě během prázdnin budou změny v počtu přijatých
dětí.
Nejmladší přijaté dítě je narozené 04. 12. 2018.
Dvouleté děti jsou přijaty na budovu Komenského 511/40, kde jsou 4 třídy s menším
počtem dětí, z nichž do dvou budou od září docházet právě děti dvouleté a děti, kterým
budou tři roky až v lednu. Ostatní nově přijaté děti jsou zařazeny do smíšených tříd na
dalších pracovištích.
ZŠT – zápis z důvodu koronavirové pandemie probíhal distančně i prezenčně
(rezervační systém) od 07. 04. Do 14. 04. 2021 a od 26. 04. Do 27. 04. 2021.
posta@radnice.kurim.cz
tel. +420 541 422 311
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Počet předškoláků dle spádovosti
Počet zapisovaných žáků
Počet odkladů povinné školní docházky
Počet zapsaných žáků
Počet nových prvních tříd
Celkový počet tříd v novém školním roce

71 (seznam z matriky)
62 (v tom 3 z jiné obce, 6 se nedostavilo)
19 (ještě nedokončeno)
43
2
24 (1. Stupeň - 13, 2. stupeň - 11)

Od září budou současné 3 páté třídy sloučeny do 2 šestých tříd, protože 17 žáků
odchází na výběrové školy a 2 žáci do speciální školy. Dále na výběrové školy odchází
6 žáků ze sedmých tříd a 4-5 žáků z 5. Ročníku odchází do sportovní třídy na ZŠJ.
Konečný počet žáků je zatím neznámý, protože budou přes prázdniny ještě změny.
Zahájení školního roku 2021/2022 bude 01. 09. 2021 v 9:00 hod. na hřišti Komenského
511/40.
ZŠJ - zápis z důvodu koronavirové pandemie probíhal distančně i prezenčně
(rezervační systém) od 07. 04. Do 14. 04. 2021 a od 26. 04. do 27. 04. 2021.
Počet předškoláků dle spádovosti
Počet zapisovaných žáků
Počet odkladů povinné školní docházky
Počet zapsaných žáků
Počet nových prvních tříd
Celkový počet tříd v novém školním roce

69 (seznam z matriky)
97 (v tom 17 z jiné obce)
20
77
3
25 (1. stupeň - 13, 2. stupeň – 12)

Zahájení školního roku 2021/2022 bude 01. 09. 2021 v 8:30 hod. na hřišti Jungmannova
813/5 (v případě nepřízně počasí v učebnách).
2. Informace o výsledcích přijímacího řízení do SŠ a SOU Kuřim na školní rok
2021/2022 (ředitel SŠ a SOU Kuřim).
Celkem přijato
102
V tom
informační technologie (SOŠ)
60
ekonomika a podnikání (SOŠ)
24
mechanik elektrotechnik (SOŠ)
7
mechanik seřizovač (SOŠ)
4
elektrikář (SOU)
5
obráběč kovů (SOU)
2
Přijímací řízení je zatím neuzavřeno, během prázdnin dochází ještě ke změnám.
Celkem od září nastoupí 285 žáků (loni 235). Počet tříd 14 (loni 13).
3. Různé.
- prázdninový chod škol (čerpání dovolené, pronájem budovy, opravy, údržba,
investiční akce v budově, na hřišti, přípravný týden);
MŠZ – poslední 3 týdny v srpnu bude škola zavřená, aby mohli zaměstnanci čerpat
dovolenou. Do té doby budou v provozu na každém pracovišti 2 třídy. Na prázdniny
je nahlášeno 2/3 dětí.
Prostory školy nepronajímáme.
O prázdninách plánujeme jenom běžnou údržbu a opravy, žádnou větší investiční
akci. Požádali jsme ZM o RO – navýšení provozního rozpočtu, protože nám chybí
prostředky ze „školkovného“.

posta@radnice.kurim.cz
tel. +420 541 422 311
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Nachystání budov na nový školní rok v přípravném týdnu proběhne bez docházky
dětí.
ZŠT – prázdninový chod školy bude zajištěn, celé prázdniny bude v provozu
kancelář školy. Každou středu v době od 8:00 do 14:00 hod. (dodám rozpis služeb).
Na prázdniny je domluvený pronájem tělocvičny a jídelny na 1 týden, kdy budou ve
škole ubytované děti ze Stupavy. Ještě je pronajaté hřiště na Komenského 511/40
na letní kino a Babské hody. Více pronájmů nemáme.
V průběhu prázdnin proběhne kromě běžné opravy a údržby rekonstrukce jedné
třídy po devátém ročníku a výmalba některých tříd.
Byla dokončena revitalizace zahrad, hrazeno z projektu a z fondu investic školy.
Zatím Jsme financovali z vlastních zdrojů a v současné době čekáme na zaslání
dotace.
R. Hanák – co se dělá s dřevěnými skulpturami, které byly hrazeny z prostředků
města? Udržují se?
ZŠT – ne, postupně je odepisujeme.
V přípravném týdnu, 23. 08. – 25. 08. 2021, se všichni zaměstnanci zúčastní
společného teambuildingu. Školu budeme připravovat od 26. 08. 2021.
ZŠJ – v období hlavních prázdnin bude zajištěn provoz kanceláře školy denně
(dodám rozpis služeb).
Pronájem budovy v období hlavních prázdnin je ve spolupráci s SK Kuřim,
jazykovou školou AML, plaveckou školou Bublinka v rozsahu 40 dní. V červenci
bude ve škole ubytováno asi 150 dětí, potom jen skupiny po 30 – 40 dětech. Pro
zaměstnance jsou rozepsány služby (úklid, stravování).
V budově budou probíhat plánované opravy a údržba, např. podlahy a malování ve
4 učebnách, příprava rekonstrukce učebny chemie (2. fáze).
V přípravném týdnu. 24. 08. – 26. 08. 2021, se zaměstnanci zúčastní společného
teambuildingu.
-

školní hřiště (provoz, správce, úklid, zamykání, provozní řád);
MŠZ – školní zahrady jsou uzavřené, nelze do nich pouštět veřejnost.
ZŠT - Máme nového správce hřiště na Komenského 511/40 (důchodce), který
zamyká a odemyká bránu a kontroluje stav, a to i v sobotu.
Problémem je hřiště na Tyršové 1255/56. Situace je špatná, stav je neutěšený a
každodenně je třeba před výukou uklízet nepořádek po večerních a nočních
„aktivitách“ občanů. Aby mohli na hřiště žáci, musíme každodenně hřiště uklízet.
Uklízí to zaměstnanci školy, což není jejich povinnost. Žádala jsem o pomoc
s úklidem technické služby, ale odmítly mě s tím, že nemají kapacitu. Nemůžeme
sehnat správce, který by byl ochoten hřiště uklízet. O řešení situace jednáme
s panem místostarostou. Je třeba, na základě projektu, prostory revitalizovat,
vyřešit zabezpečení, správcovství. Kontaktovala jsem Městskou policii, která tam
jezdí, ale nedošlo ke zlepšení.
ZŠJ – nám technické služby vyvážejí odpadky, vždy jsme se domluvili.
Zkuste požádat o pomoc s úklidem vězně.
P. Bracek – mohu se zmínit řediteli věznice, ale požadavek musí dát město.
Il. Kopecká - Škola nemá na zaměstnání správce dost finančních prostředků. Také
pracovní doba správce ba nebyla zrovna zajímavá. Jednalo by se o odpoledne,
večery, víkendy, ranní úklid. Není zájem. Vše je na zodpovědnosti ředitelky.
R. Hanák – je to věc k diskusi se zřizovatelem.
ZŠT – jednám s panem místostarostou a hledáme řešení.
V. Novotný – nelze použít kamerový systém?
ZŠT – lze umístit kameru, ale nevím, jestli z pohledu GDPR lze použít záznam.

posta@radnice.kurim.cz
tel. +420 541 422 311

3

Řešení neustále hledáme.
ZŠJ – kamery na hřišti lze ošetřit s ohledem na GDPR, není to tak složité.
Je třeba, aby Městská policie fungovala proti vandalům razantněji a prostory
kontrolovala hlavně odpoledne, večer, v noci. Jsou ochotní, ale pokud nebudou
pokutovat, tak se nic s těmito přestupky nestane. Mohlo by jich být i více.
ZŠJ – školní hřiště je v provozu od 8:00 do 20:00 hod. dle provozního řádu hřiště
(schváleno zřizovatelem, vyvěšeno). Samostatný správce není ustanoven, úklid
zajišťuje pan Flajšinger a Technické služby města Kuřimi. Pan Flajšinger hřiště i
uzamyká.
-

plánované investiční akce v roce 2022 (např. zahrada MŠZ na ulici Komenského
1011/28);
MŠZ – požádali jsme si o dotaci z fondu MŽP na revitalizaci zahrady na ulici
Komenského 1011/28 pro rok 2022. Jedná se o 588.000,- Kč. Tato dotace však
nepokryje všechny práce, které bychom potřebovali, aby byla celá zahrada
zrevitalizovaná naráz. Dle zpracovaného projektu je třeba cca 6.000.000,- Kč. Ve
fondu investic máme 2.000.000,- Kč a chtěli bychom požádat zřizovatele o uvolnění
4.000.000,- Kč z jeho rozpočtu a akci dofinancovat.
A. Matějíčková – navrhuji, aby komise školská přijala usnesení, kde požadavek paní
ředitelky podpoří.

Přijaté usnesení:
Komise školská doporučuje dokončení revitalizace zahradního traktu u budovy mateřské školy
na ulici Komenského 1011/28 dle zpracovaného projektu včetně dofinancování s výhledem
dokončení do konce roku 2022.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat všemi přítomnými členy.
ZŠT – plánované investiční akce v roce 2022 jsou úprava antukového hřiště a
zastínění malé tělocvičny žaluziemi na ulici Tyršova 1255/56.
ZŠJ – plánovaná investiční akce v roce 2022 je rekonstrukce zahrady školní družiny.
Zatím nerealizovaný je projekt skateparku z důvodu hlučnosti, která ruší obyvatele
okolních domů. Překážky by byly z betonu umístěné cca na 2/3 travnaté plochy
hřiště. Na základě závěrů z kontroly ČŠI budeme žádat studii hlučnosti. V současné
době je vše pozastaveno.
S panem místostarostou je dohodnuto nové pevnější oplocení hřiště
4. Závěr.
Předsedkyně komise poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila v 17:33 hod.
Další termín jednání Komise školské byl stanoven na pondělí 11. 10. 2021 v 16:00 hod.

Alena Matějíčková, předsedkyně komise

…………………………………………

Mgr. Hana Němcová, tajemnice komise

…………………………………………

posta@radnice.kurim.cz
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MŠZ
ZŠJ
ZŠT
ŠD
ŠJ
MŠMT
ÚSC
ŠR
KÚ
Zapisované děti
Zapsané děti
ŠPZ
OŠ KÚ JMK
PT
SKK
PPP
ŠVP
RVP
MAP
KAP
MAS
KHS JMK
ČŠI
ZVH
SVP
ŠPP
KD
ICT
Školské zařízení
Škola

Vysvětlivky zkratek
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvková
organizace
Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková
organizace
Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Školní družina
Školní jídelna
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Územní samosprávný celek
Školská rada
Kancelář úřadu
Všechny děti, které se dostavily k zápisu
Všechny děti, které byly přijaty
Školské poradenské zařízení (např. pedagogicko - psychologická poradna)
Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Přípravná třída
Sportovní klub Kuřim
Pedagogicko psychologická poradna
Školní vzdělávací program
Rámcový vzdělávací program
Místní akční plán
Krajský akční plán
Místní akční skupina
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
Česká školní inspekce
Zlepšený výsledek hospodaření
Speciální vzdělávací potřeby
Školské poradenské pracoviště
Kulturní dům
Information and Communication Technologies (počítače a informační technologie)
Mateřská škola, školní jídelna, školní družina
Základní, střední, vyšší odborná

Přílohy:
1. Prezentace – vývoj kapacity škol v závislosti na demografickém vývoji.
2. Zápis z jednání s řediteli – zápis k předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce.
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