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.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 31.03.2021
Zápis č. 9/2021 ze dne 11.03.2021 Komise školské RM Kuřimi
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 11.03.2021 proběhlo deváté jednání komise školské Rady města Kuřimi pro volební období 2018
– 2022 (zápis vizte příloha A). Z důvodu epidemiologické situace související s pandemií COVID – 19
jednala komise online.
Komise školská přijala dvě usnesení, a to k bodu 1. a bodu 2.
1. Informace o předpokládaném vývoji kapacity našich základních škol.
Přijaté usnesení:
Komise školská doporučuje městu pořídit studii vybudování nových výukových kapacit na obou
kuřimských základních školách.
Pro: 6
Proti: 0
Návrh byl přijat všemi přítomnými členy.

Zdržel se: 0

2. Informace o možnosti umístění žáků současných pátých ročníků z Moravských Knínic a
Čebína do budoucích šestých tříd v našich základních školách od školního roku 2021/2022.
Přijaté usnesení:
Komise školská bere na vědomí zvýšení zájmu o pokračování v povinné školní docházce žáků
z okolních obcí v kuřimských základních školách a doporučuje, aby od nového školního roku byli
prioritně přijímáni dojíždějící žáci z Moravských Knínic a Čebína, a to do ZŠ Tyršova, kde je volnější
kapacita.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat všemi přítomnými členy.

Vytvořeno 16.04.2021 14:23:03
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Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
zápis z 9. jednání komise školské ze dne 11.03.2021 a schvaluje usnesení v bodě 1. a v bodě 2.
dle zápisu v příloze.
Termín plnění: 14.04.2021
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vytvořeno 16.04.2021 14:23:03
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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

11. 03. 2021 v 17:00 hod.

Místo konání

Jednání online

Počet členů

6

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.

Omluveni

Mgr. Ilona Kopecká

Hosté

Ing. Petr Ondrášek, místostarosta, Mgr. Richard Mach, ředitel ZŠJ,
Mgr. Bc. Hana Kočevová, ředitelka ZŠT, Mgr. Lenka Novotná,
ředitelka MŠZ, Ing. Arch. Petr Němec, MUDr. Zuzana Poláčková,
ředitelka soukromé ZŠ DiViZna

Zapsala

Mgr. Hana Němcová, tajemnice komise

Další jednání komise školské

Termín a způsob bude určen dle aktuální epidemiologické
situace.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
Předsedkyně komise školské (dále jen „komise“) zahájila jednání komise v 17:00 hod.

1. Informace o předpokládaném vývoji kapacity našich základních škol (MST Ing. Petr
Ondrášek).
- prezentace o demografickém vývoji na základě výstavby nových domů a bytů v Kuřimi,
investičních záměrech týkajících se školství, rozšiřování kapacity škol i možnostech
financování těchto investičních záměrů (viz příloha);
Diskuse k prezentaci:
a) Je plánovaná výstavba nové budovy základní školy v nové lokalitě Záhoří?
MST - V územním plánu nová budova školy je, ale v daleké budoucnosti. Jakmile se postaví a
začnou se prodávat první nové domy je zde v první fázi naplánovaná výstavba mateřské školy.
Z toho důvodu je třeba se zabývat dostavbou našich stávajících škol.
b) Jaká je představa o možnostech navýšení kapacity současných budov škol?
MST - Uvažuje se o dalším rozšíření budovy ZŠJ (přístavba dvou pater na nové budově nebo
nový pavilon na místě současné školní družiny Otevřená 978/17 – vzniká studie obou variant).
V jednání je také přístavba budovy ZŠT na ulici Komenského 511/40. Dostavba by musela být
velmi citlivá ke stávající budově (vypsání architektonické soutěže). Také by se musela vyřešit
problémová doprava ke škole, aby nedocházelo k blokování ulic Komenského a Popkova.
Ředitelka ZŠT – Doprava k budově je problematická, ale rodiče považují umístění prvního
stupně v budově na Komenského za velkou výhodu.
R. Hanák – S dostavbou pater na nové budově ZŠJ bylo počítáno již při projektování.

posta@radnice.kurim.cz
tel. +420 541 422 311
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MST – Ano, ale existuje i jiný návrh, který využívá prostor na Otevřené. Obě studie vypracovává
Ing. Arch. Petr Němec, který projektoval novou budovu i přístavbu školy a zná ji.
Ing. Arch. Němec – Budova na Otevřené je z roku 1968. Byla postavena jako dočasná
mateřská škola, ale slouží s úpravami dodnes jako školní družina. Tato budova by se nedala
použít, jako základ dostavby, musela by se strhnout a postavit nově. Se stávající budovou by
byla spojena krčkem.
c) Jaký máte názor, jako školská komise, na dostavbu budovy ZŠJ, konkrétně na
dostavbu nového pavilonu místo družiny na ulici Otevřená?
R. Hanák – jako lepší se mi jeví dostavba dalších pater na nové budově.
MST – Výstavba pater by byla dalším zásahem do organizace výuky, škola by opět byla
omezena stavbou. Stavba na místě Otevřené by z tohoto hlediska byla méně omezující. Škola
je kapacitně plná, potřebuje další učebny, protože v současné době jsou i odborné učebny
využívány jako kmenové.
M. Matulová – i mně dostavba pater připadá logičtější i ekonomičtější. V případě navyšování
počtu obyvatel v Záhoří by bylo lepší vybudovat novou školu tam, protože by ZŠJ byla pro děti
daleko. Budova na Komenského je blíž, ale dostavba by byla složitější.
MST – o dostavbě Komenského se uvažuje právě z důvodu dostupnosti ze Záhoří. Znamenalo
by to nejenom vybudování nových tříd, ale i tělocvičny, jídelny, šaten.
Ředitel ZŠJ – na ZŠJ máme nyní 6 nových učeben v přístavbě + 3 nové, odborné učebny
v zrekonstruované původní budově, celkem 9 nových učeben. Odborné učebny však musíme
využívat jako kmenové. Dostavba pater na nové budově je nejpřijatelnější a i ekonomičtější, ale
nejsem si jistý, jestli by se podstatně navýšil počet tříd. Z důvodu nutností vybudování dalších
šaten a zázemí bychom přišli minimálně o jednu třídu až dvě třídy.
Přikláněl bych se k rekonstrukci budovy ZŠT na Komenského bez přístavby, aby zůstala
zachovaná zahrada a k vybudování nové školy v Záhoří ve spolupráci se svazkem obcí.
Podmínka 18-ti učeben pro 540 žáků se sice jeví dobře, ale musí se počítat i s odbornými
učebnami, ne jenom kmenovými. Výuka je v současné době náročnější na odbornou výuku, pro
tu je třeba odborných učeben, a to ubere ty kmenové.
MST – stavět novou budovu školy se svazkem obcí by pro město nebylo moc výhodné. Malé
obce mají malý rozpočet, tedy malý podíl na spoluúčasti. Přikláněl bych se k zapojení jenom
našeho města. Také z RUD by potom město dostalo na žáka méně prostředků do rozpočtu.
Výstavba školy v Záhoří by pro okolní obce byla moc daleko, zřejmě by na tento společný
projekt nepřistoupily.
Ředitelka ZŠT – v současnosti je na Komenského 5. tříd (2. a 3. ročníky). Po návratu prostor
mateřskou školou zpět ZŠT, přibudou sice třídy, ale bude chybět tělocvična, odborné učebny
pro IT a jazyky, šatna. Vešly by se tam jenom 1. – 3. třídy, 4. a 5. již ne, protože mají náročnější
výuku.
MST – více by se mi líbila dostavba ZŠJ na Otevřené. Musí se počítat i s dostavbou
Komenského. Je třeba rozpracovat obě varianty, zadat to architektům. Je třeba se tím zabývat,
protože dostavba Komenského do střešních prostor by byla omezená. Na Komenského by se
zadala architektonická studie, aby byla dostavba citlivá k stylu budovy.
Přijaté usnesení:
Komise školská doporučuje městu pořídit studii vybudování nových výukových kapacit na obou
kuřimských základních školách.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat všemi přítomnými členy.

2. Informace o možnosti umístění žáků současných pátých ročníků z Moravských Knínic a
Čebína do budoucích šestých tříd v našich základních školách od školního roku
2021/2022 (MST Ing. Petr Ondrášek).
- v minulosti do našich základních škol docházeli po páté třídě žáci z Moravských Knínic,
Lipůvky, Lelekovic, Rozdrojovic, Jinačovic, České, Drásova, Malhostovic, Vranova nebo
posta@radnice.kurim.cz
tel. +420 541 422 311
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Lažan. Mezi okolními obcemi a Kuřimí však neexistovala a neexistuje smluvní spádovost.
Určitá nepsaná dohoda byla s Moravskými Knínicemi, kdy jejich žáci po pátém ročníku
„historicky“ docházeli do ZŠJ. Nově má o docházku žáků do kuřimských základních škol
zájem i obec Čebín odkud žáci dříve dojížděli do Drásova. Z důvodu omezené kapacity
však Základní škola Drásov již tyto žáky nemůže přijímat. Z tohoto důvodu projevila obec
Čebín zájem o umístění „svých“ žáků do škol v Kuřimi. Z našich základních škol má
v současné době omezenou kapacitu pro přijímání žáků z okolních obcí ZŠJ, proto po
dohodě mezi městem, řediteli a starosty bylo rozhodnuto, že od nového školního roku
2021/2022 budou přijímáni dojíždějící žáci na ZŠT, kde je kapacita volnější. Prioritně budou
přijímáni žáci z Moravských Knínic a Čebína. ZŠJ bude do šestého ročníku přijímat jenom
ty dojíždějící žáky, kteří budou mít zájem o rozšířenou výuku tělesné výchovy a splní
přijímací požadavky.
Přijaté usnesení:
Komise školská bere na vědomí zvýšení zájmu o pokračování v povinné školní docházce
žáků z okolních obcí v kuřimských základních školách a doporučuje, aby od nového
školního roku byli prioritně přijímáni dojíždějící žáci z Moravských Knínic a Čebína, a to do
ZŠT, kde je volnější kapacita.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat všemi přítomnými členy.

3. Různé.
-

informace o organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce (Mgr.
Hana Němcová a ředitelé škol);
Dne 16. 02. 2021 proběhla schůzka s ředitelkami a ředitelem našich škol, kde každý z nich
představil svoje varianty zápisu dle epidemiologické situace a doporučení MŠMT. Ředitelé
základních škol se dohodli na společném postupu i variantách zápisu (blíže viz příloha „Zápis
z jednání s řediteli“). Žádosti o schválení termínu, místa a způsobu konání zápisu byly předloženy
Radě města Kuřimi a schváleny dne 10. 03. 2021.
O podmínkách přijetí (trvalé bydliště, spádovost, jak žádat o odklad atd.) budou zákonní zástupci
žáků včas informováni způsobem v místě obvyklým, např. webové stránky školy, kuřimská
informační média.
Dohodnuté varianty organizace zápisu na ZŠ:
ZŠJ
1. Termín konání zápisu:
Místo konání zápisu:
Čas:
Způsob:
2. Termín konání zápisu:
Místo konání zápisu:
Čas:
Způsob:
3. Termín konání zápisu:
Způsob:

ZŠT
1. Termín konání zápisu:
Místo konání zápisu:
Čas:
Způsob:
posta@radnice.kurim.cz
tel. +420 541 422 311

07. 04. – 08. 04. 2021
budova školy na ulici Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim
od 14:00 do 18:00 hodin
Prezenčně, k zápisu bude využit rezervační systém.
07. 04. 2021 – 14. 04. 2021 a 26. 04. – 27. 04. 2021
budova školy na ulici Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim
od 14:00 do 18:00 hodin
Prezenčně i distančně, k zápisu bude využit rezervační systém.
07. 04. 2021 – 30. 04. 2021
Distančně (elektronické, písemné nebo osobní doručení „Žádosti o
přijetí k povinné školní docházce“, kopie rodného listu žáka,
souhlasu se zpracováním osobních údajů žáka, případně žádosti o
odložení povinné školní docházky).
09. 04. 2021
budova školy na ulici Komenského 511/40, 664 34 Kuřim
od 14:00 do 18:00 hodin
Prezenčně, k zápisu bude využit rezervační systém.
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2. Termín konání zápisu:
Místo konání zápisu:
Čas:
Způsob:
3. Termín konání zápisu:
Způsob:

07. 04. 2021 – 14. 04. 2021 a 26. 04. – 27. 04. 2021
budova školy na ulici Komenského 511/40, 664 34 Kuřim
od 14:00 do 18:00 hodin
Prezenčně i distančně, k zápisu bude využit rezervační systém.
06. 04. 2021 – 30. 04. 2021
Distančně (elektronické, písemné nebo osobní doručení „Žádosti o
přijetí k povinné školní docházce“, kopie rodného listu žáka,
souhlasu se zpracováním osobních údajů žáka, případně žádosti o
odložení povinné školní docházky).

Ředitelka MŠZ - Z důvodu epidemiologické situace bude probíhat zápis k předškolnímu vzdělávání
distančně.
Termín podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání:
03. 05. 2021 – 14. 05. 2021
Forma podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání: elektronicky nebo poštou nebo vhozením do
schránky na budově školy Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim
Formulář „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“, čestné prohlášení k očkovacímu průkazu dítěte
a souhlas se zpracováním osobních údajů si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout na všech
pracovištích mateřské školy od 01. 04. 2021 do 13. 05. 2021 v době od 6:00 do 16:30 hod. nebo si
vytisknout z webových stránek.
Ředitelka ZŠT - Na základě nařízení MŠMT jsme v ZŠT vybrali variantu č. 3, distanční zápis.
Rezervační systém nebudeme spouštět.
Termín konání zápisu:
Způsob:

06. 04. 2021 – 30. 04. 2021
Distančně (elektronické, písemné nebo osobní doručení „Žádosti o
přijetí k povinné školní docházce“, kopie rodného listu žáka,
souhlasu se zpracováním osobních údajů žáka, případně žádosti o
odložení povinné školní docházky).

V případě žádosti o odložení povinné školní docházky budou do školy pozváni k pohovoru žáci a jejich
zákonní zástupci žádající o odklad.
Ředitel ZŠJ – Zápis na naší škole bude probíhat dle varianty č. 2. Rezervační systém spustíme
v pondělí 15. 03. 2021.
Termín konání zápisu:
Místo konání zápisu:
Čas:
Způsob:

07. 04. 2021 – 14. 04. 2021 a 26. 04. – 27. 04. 2021
budova školy na ulici Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim
od 14:00 do 18:00 hodin
Prezenčně i distančně, k zápisu bude využit rezervační systém.

Ti, kteří se nebudou chtít zúčastnit zápisu prezenčně, mohou svoje dítě zapsat distančně. Organizačně,
personálně i epidemiologicky máme zápis zajištěn. V případě distanční žádosti o odložení povinné
školní docházky budou do školy pozváni k pohovoru žáci a jejich zákonní zástupci žádající o odklad.
Příští rok plánujeme 3 první třídy.
-

informace o organizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání (Ing. Vojtěch Novotný);
Ředitel SOŠ a SOU Kuřim – Dle MŠMT mohou střední školy volit mezi státní, školní nebo žádnou
přijímací zkouškou. Státní přijímací zkoušky na čtyřleté obory proběhnou dne 03. 05. a 04. 05.
2021, termín školní přijímací zkoušky si určuje daná SŠ. Přihlášky se zasílaly do 01. 03. 2021.
Zatím máme průběžně 85 přihlášek (loni bylo 45), jsme spokojeni. Naše škola se rozhodla přijímat
nové studenty bez přijímací zkoušky. Všichni, kteří podali přihlášku, budou přijati. Termín
odevzdávání zápisových lístků mělo být původně do 28. 04. 2021, ale dojde zřejmě k posunutí
termínu. Čekáme na pokyn z MŠMT.

posta@radnice.kurim.cz
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informace o organizaci přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (Mgr.
Richard Mach);
Ředitel ZŠJ – termíny, pokyny pro přijímání do sportovní třídy budou zveřejněny na webu školy,
v současné době tam jsou loňské pokyny. Nyní máme zhruba 15 volných míst v současném pátém
ročníku. Pokud se dostane 5 žáků na víceletá gymnázia, tak budeme mít 20 míst volných pro
sportovní třídu. Již máme zaevidováno 5 zájemců z Čebína. Rozhodnutí o přijetí bude až v červnu.
P. Němec – k přijímání do sportovní třídy mám výhrady, proto jsem vypracoval podrobně celé
přijímací řízení a zašlu je řediteli i místostarostovi k vyjádření. Prosím o vyjádření do konce března,
ANO – NE.
V jakém stavu bude stadion? Co se děje na hřišti ZŠJ?
MST – stadion bude v rekonstrukci.
Ředitel ZŠJ – hřiště se opravuje po využívání jako parkoviště při rekonstrukci Legionářské. Bude se
zde také stavět skatepark. Na zbytku bude tráva.
MST – pod školou bude nová trafostanice, staví tam EON.
-

informace o organizaci testování a očkování v mateřské škole a základních školách (ředitelka
MŠZ, ZŠT a ředitel ZŠJ).
V základních školách není povinnost pravidelného testování, platí výjimka. Na očkování se
zaměstnanci registrují sami, ředitelé nezjišťují počet oočkovaných, je to dobrovolné. Pro
zaměstnance jsou zajištěny ochranné pomůcky. Zatím probíhá distanční výuka a všichni
zaměstnanci se ve škole denně nevyskytují.
MŠZ a ZŠJ jsou hejtmanem JMK pověřenou školou, která se stará o děti zaměstnanců
záchranného systému ve věku od 2 do 10 let (MŠZ - 15 dětí; ZŠJ - 18 dětí).
Ředitelka MŠZ – ve škole nákazu v současné době nemáme, ale průběžně se vyskytla v některých
třídách, řešila jsem s hygienou karanténou dané třídy.
Ředitelka ZŠT – v karanténě je celá Komenského, kde byli nakaženi skoro všichni zaměstnanci i
žáci, na Tyršové není v karanténě nikdo.
P. Němec – sleduji s vnučkami občas distanční výuku, některé učitele chválím (např. paní
Kopeckou a Novotnou – s oběma jsem si psal), u některých vyučujících (neznám je) by byla vhodná
aktivita vůči žákům (nejen dávat výklad, ale občas je překvapit otázkou). Také u všech žáků
apelovat na zásady výuky, které jsou při prezenční výuce běžné, ale při distanční jsou jenom na vůli
připojených žáků (např. pozornost, věnování se výuce, nerozptylování se, pořádek na stole,
…apod.). Vyslovuji všem učitelům obdiv za trpělivost a snahu naučit, co nejvíce.
H. Němcová – souhlasím a chci všem ředitelům a učitelům velice poděkovat za jejich práci v této
nevyzpytatelné době. Máte můj obdiv, děkuji.
Ředitelka ZŠT – na Tyršové proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti žáků, rodičů i učitelů
s distanční výukou na podzim 2020 a výsledky byly zveřejněny. Pokud máte zájem o závěry,
řekněte vnučkám nebo jejich rodičům, kteří mají přístup do školního systému, aby vám dotazníkové
šetření zpřístupnili.
Ředitel ZŠJ – ve škole karanténa není, ale vím o jedné asistentce pedagoga, která je pozitivní.
Zjistilo se to po uzavření školy.
-

4. Závěr.
Předsedkyně komise poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila v 20:40 hod.

Alena Matějíčková, předsedkyně komise

…………………………………………

Mgr. Hana Němcová, tajemnice komise

…………………………………………

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

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