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Úvod
Volnočasovými aktivitami dětí a mládeže se v roce 2016 zabývala Komise školská pro děti,
mládež a rodinu, která je poradním orgánem Rady města Tišnova. Ta jednotlivé členy komise
jmenuje a odvolává. V roce 2017 se Komise školská pro děti, mládež a rodinu, sešla šestkrát.
Poslední setkání proběhlo na konci listopadu. Během roku odstoupila z pracovních důvodů Mgr.
Lenka Šmardová a Mgr. Kateřina Smutná. Novou členkou komise se stala Mgr. Soňa Kappelová.
V komisi pracovalo 12 členů a tajemnice komise. Funkci předsedkyně komise vykonávala
PaedDr. Radmila Zhořová, paní Mgr. Borková pracovala ve funkci místopředsedkyně.
Komise na svých jednáních, která se konala v prostorách města, nebo v prostorách ZŠ nám. 28.
října, projednávala žádosti o řádné i mimořádné dotace, dále zápisy do MŠ a ZŠ, spádové obvody
MŠ a ZŠ, kapacity škol, požadavky na rozpočet a vlastní rozpočet města Tišnova na další účetní
období, využití areálu letního kina, návštěvní řád sportoviště a kluziště Smíškova, nově navržený
a vytvořený dotační titul „Podpora pracovníků s dětmi a mládeží“, kritéria pro hodnocení žádostí
o dotace apod.
V roce 2017 bylo v rozpočtu města v rámci dotací v oblasti volnočasových aktivit přiděleno
z toho dotačního programu - v řádných dotacích 200.000,-. Žádost o řádné dotace podalo
jedenáct organizací, finanční prostředky v celkové výši 238.000,- Kč obdrželo devět z nich.
Prostředky byly použity především na volnočasové aktivity a zájmovou činnosti dětí, ale také
např. na obnovu táborové základny či nákup materiálního vybavení.

Volnočasové aktivity mládeže 2017
Žadatel:

Celková
výše
projektu

Požadováno:

Účel:

Poskytnuto:

Spolek Vinohrad

20 700

14 490

Věnujeme se našim dětem

10 000

VICTORIUS SHŠ spolek

80 000

20 000

13 000

Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek

20 000

14 000

9. Hradčanské šermování
Podpora VAM navazující na výchov.
vzděl. koncepci výuky

ZČHB 1. BRĎO TIŠNOV - GINGO
Sdružení škola a rodina při ZŠ
Tišnov, Smíškova

25 000

17 500

Vybavení klubovny

17 500

40 000

15 000

15 000

Rodinné centrum Studánka, z.s.

90 000

60 000

Jezdecký klub Ranč Loučka

15 000

10 500

Spolek Odyssea Tišnov
Junák - český skaut, středisko
Květnice Tišnov, z.s.
Sdružení rodičů a přátel gymnázia
Tišnov

29 290

20 350

Zkvalitnění volnočasových aktivit dětí
Projekt na podporu aktivit pro rodiče s
dětmi od 4 měsíců
Propagace chovu domácích hosp. zvířat,
srovnání jejich využití
S putovní 3D lukostřelnicí do města i na
vesnici

80 300

56 000

45 000

10 700

7 200

Základní škola ZaHRAda

5 500

3 000

Nákup táborového vybavení
Spolupr. mezi Gymn. Tišnov a Gymn. V.
Mihálika Sereď
Nákup výtvarného mat. pro práci v
volnočasových aktivitách

416 490

238 040

Celkem:
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14 000

50 000
7 000
18 300

7 200
3 000
200 000

Žádosti podané v rámci mimořádných dotací měly charakter jak podpory volnočasových aktivit
mládeže, tak zasahovaly do jiných oblastí; nejčastěji do oblasti sportu a tělovýchovy, proto
následující tabulka uvádí všechny mimořádné dotace poskytnuté v roce 2017 (šedě poskytnuté
dotace týkající se volnočasových aktivit mládeže).

Mimořádná finanční podpora 2017
Žadatel:

Celková výše
projektu

Požadováno:

Účel:

Poskytnuto:

Spolek Naboso

20 000

8 000

Vyrovnání rozpočtu filmového festivalu

6 000

Roman Koscelník
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje

190 830

50 000

Prezentace města v mistrovství ČR v rally

10 000

2 456 300

600 000

Rekonstrukce požární stanice Tišnov

600 000

TIGAL, z.s.
Moravský rybářský svaz a MRS MO
Tišnov

62 270

40 000

40 000

65 000

11 000

Stage piano pro Tišnov
31. Mistrovství ČR lov ryb udicí na umělou
mušku

Mgr. Bohumil Kabeš
Základní umělecká škola Tišnov,
příspěvková organizace

60 750

25 000

25 000

106 200

53 000

Sdružení sportovních klubů Tišnov, z.s.

850 000

350 000

Tělocvičná jednota Sokol Tišnov

639 000

200 000

Tisk knihy Zvířata kolem nás
Příspěvek na startovné žákům tanečního
oboru v prestiž. soutěžích
Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení
sportovní haly SSK Tišnov
Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten
sokolovny Tišnov, I. etapa

Spolek AUTO KLUB Tišnov
Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní
organizace Tišnovsko
Místní akční skupina Brána Vysočiny,
z.s.

40 000

25 000

40 000

10 000

53 000
350 000
200 000
25 000

10 000

Přehlídka elegance historických vozidel
Poznávání ČR (autobusová doprava na
zájezdy)

10 000

1 000 000

50 000

Podpora činnosti MAS Brána Vysočiny, z.s.

50 000

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Sbor Církve adventistů sedmého dne
Tišnov
Dětský domov Tišnov, příspěvková
organizace
Místní akční skupina Brána Vysočiny ,
z.s.

229 844

34 000

TyJáTr FEST 2017

34 000

10 000

7 000

Živý Betlém

7 000

40 000

10 000

10 000

14 525

10 168

Tělocvičná jednota SOKOL Lomnička

40 000

28 000

Charitativní koncert
MILION OVOCNÝCH STROMŮ PRO JMK
- zasaď strom II.
Pořízení dresů pro potřeby pořádání
Silvestrovského běhu

Ondřej Liška

80 000

35 000

Tišnov plesá (podpoření kulturní akce - ples)

20 000

3

10 168
14 000

Přehled organizací a jejich činností působících v Tišnově v roce 2017
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2.1

Inspiro - středisko volného času Tišnov

Poslání organizace
Osobním přístupem a přátelskou formou vzdělávání nabízí organizace aktivní trávení volného času v
regionu Tišnovska. Vytváří pestrou nabídku kroužků, kurzů, akcí a táborů, ze které si mohou vybrat
jednotlivci, skupiny i rodiny. Ke každému jedinci přistupuje individuálně s ohledem na jeho osobnost,
upevňuje pocit jeho důležitosti a odpovědnosti. Odborným vedením rozvíjí jeho schopnosti, dovednosti a
postoje, které často využije ve svém životě. Svojí činností pomáhá předcházet patologickým jevům ve
společnosti a tím pozitivně působíme na její zdravý růst.
Středisko volného času Inspiro Tišnov je školskou příspěvkovou organizací města, která se zaměřuje na
zájmové vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, nabízí aktivní trávení volného času dětí i dospělých.

Zájmové vzdělávání
Zájmové vzdělávání probíhá pravidelnou činností 1 - 2x týdně. Zájmové útvary pro děti a dospělé jsou
členěny dle zaměření do 3 oblastí (sportovní, přírodo – technické, kreativní). Každým rokem je nabídka
zájmového vzdělávání inovována a jsou zařazovány novinky. Zájmové útvary jsou realizovány nejen v
Tišnově, ale také na našich pobočkách v Dolních Loučkách, Katově, Olší, Doubravníku a nově i v Čebíně.
V roce 2017 Inspiro nabídlo nové zájmové útvary: Mladý architekt, Cukráři, Komiks, Řemeslo, Irské
tance aj a také navázalo spolupráci s brněnskou taneční skupinou High edition, která v Inspiru poskytuje
výuku Street Dance pro děti a mládež. Zájmové útvary vedli interní a externí pedagogové, kteří jsou
proškoleni dle zákona o pedagogických pracovnících.
V loňském školním roce byl zaznamenán velký úspěch tanečnic ze zájmového kroužku Taneční krok. Ty
se účastnily nové taneční soutěže Czech Dance Tour a přes tři kola postoupily až do republikového finále,
kde kategorie starších vybojovala 3. místo. Tato děvčata také reprezentovala organizaci v projektu
Umenie bez hraníc partnerského města Sereď. Také kroužek Šachů zaznamenal velké úspěchy
v šachových turnajích na Brněnsku.

Další činnost zájmového vzdělávání
Jedná se především o výukové programy určené pro mateřské, základní a střední školy. Celkem jich bylo
zrealizováno za celý školní rok 45 pro 1475 žáků ZŠ z regionu Tišnovska. Výukové programy jsou
rozděleny na přírodovědné, vlastivědné, národopisné, sváteční, praktické a rozvojové; největší zájem je o
programy přírodopisné a rozvojové. Nově byla zařazena do nabídky výukových programů finanční
gramotnost. Dále byly hojně navštěvované rozvojové výukové programy - Dobrý start, Pohoda ve třídě,
které zlepšují klima třídy, vztahy mezi žáky a hravou formou začleňují žáky nově příchozí.
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Mezi další činnost zájmového vzdělávání patří kurzy a semináře pro dospělé. Zejména kreativní kurzy –
tvořivý Freestyle, keramický kurz pro dospělé. Byla zahájena též spolupráce s Tvořením LuKa na Velké
jarní a adventní dílně.

Příležitostná činnost zájmového vzdělávání
Mezi příležitostnou činnost se řadí akce pro veřejnost, exkurze, soutěže a turnaje, vycházky a výlety.
Středisko volného času se podílí také na pořádání akcí pro tišnovskou veřejnost - na akcích většinou
zajišťuje program pro děti a mládež (Trhové slavnosti, Hody, Memoriál Ivo Medka - jízda zručnosti;
Rybářské slavnosti; Vánoční trhová slavnost, Masopust). Mezi nejvýznamnější akce patří Karneval a
Pohádkový les, kterého se zúčastnilo přes šest set účastníků.
Nadále pokračuje tišnovská florbalová liga, pořádána spolu se ZŠ Smíškova. Nově byla rozšířena i o
kategorii dorostu i pro mimotišnovské kroužky – navázána spolupráce s Rosicemi.
Pro rodiny s dětmi byla přichystána nová akce s názvem Den stromů, kde společně se ZŠ Zahrada,
Lesním rodinným klubem, Ekoporadnou byly nachystány dílny, informační panely a vystoupení
pěveckého sboru.

Táborová činnost
V táborové činnosti středisko volného času nabídlo pestrou škálu pobytových i příměstských táborů.
Pobytové tábory zahrnovaly: Tábor pro rodiče s dětmi; Vltava - splutí řeky; Sportovní tábor s cyklistikou;
Vranice - stanový tábor a nově přírodovědný tábor Prospektoři a nově florbalové soustředění, které jsme
uspořádali ve spolupráci se SVČ Rosice. Počet účastníků všech táborů činil 406.

Personální informace
Na činnosti Inspira se podílelo 9 interních a 60 externích spolupracovníků i 20 dobrovolníků.

Projekty
Výzva MAS
-

operační program zaměstnanost – podpora prorodinných opatření (schváleno k 31. 10. 2017), datum
realizace od 1. 1. 2018.

-

příprava na výzvu č. 57 IROP – infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání –
venkovní učebna.
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Hospodaření organizace
Inspiro je příspěvková organizace města. Na svoji činnost získává finanční prostředky ze třech zdrojů – ze
státního rozpočtu, z příspěvku zřizovatele a z vlastních zdrojů.
Finanční zdroje ze státního rozpočtu jsou vázány na výkony (počty žáků a studentů v zájmových útvarech
a na táborech). Množství výkonů je pevně dáno, a i když je počet žáků a studentů v zájmových útvarech
vyšší, finanční příspěvek je stále stejný – nenavyšuje se. Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 činil
1 550 000 Kč, v roce 2017 to bylo již 1 670 000,- Kč. Do vlastních zdrojů je řazeno školné za zájmové
útvary, poplatky za tábory, výnosy z akcí a prodeje zboží, výnosy z pronájmů a půjčování věcí. Inspiro
s finančními prostředky řádně hospodařilo a vykázalo hospodářský výsledek ve výši 11 801,16 Kč.

Přehled počtu účastníků

Pravidelná činnost - kroužky během školního roku

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017

( údaj k 31.10. 2016)

( údaj k 31.10. 2017)

Počet

Počet

Počet

Počet

Zájmové útvary

79

83

92

108

účastníci

803

844

913

1123

Děti

18

6

65

71

Žáci

697

772

794

1027

Studenti

71

55

43

-

ostatní

17

11

11

25

V tom

Další činnost zájmového vzdělávání - výukové programy, semináře, kurzy pro seniory

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017
( údaj k 31.10. 2017)

Osvětová a
informační

Počet
účastníků

Počet
účastníků

Počet účastníků

Počet účastníků

515

1222

1111

1482
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Příležitostná činnost zájmového vzdělávání - akce pro rodiny s dětmi

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017
(údaj k 31.10. 2017)

Počet
Počet
celkem
účastníků
účastníků

celkem
Akce

22

z toho o
sobotách či
nedělích

2159

15

1906

17

Celkem Počet
účastníků

2269

11

1805

38

4886

30

3496

Celkem Počet
účastníků
33

3633

26

2742

Táborová činnost
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017
(údaj k 31.10. 2017)

Celkem

Pobytové
tábory
Příměstské
tábory

Celkem

Počet
Celkem
účastníků

Počet
Počet
Celkem
účastníků Celkem účastníků

Počty
účastníků

5

169

5

182

5

157

6

152

8

171

11

224

9

238

11

278

13

340

16

406

14

395

17

430

Více o činnosti: http://www.svcinspiro.cz/

2.2

Základní článek Hnutí Brontosaurus - 1. BRĎO TIŠNOV-GINGO

V roce 2017 měl oddíl celkem 79 členů, z toho 61 členů do 15 let, 7 členů 15-18 let, 11 členů
starších 18 let, 33 chlapců a 35 děvčat, 4 muži a 7 žen. Většina členů je z Tišnova, ostatní mají
bydliště ve spádovém obvodu tišnovských škol. Těžiště práce oddílu je v celoroční činnosti.
Výlety a víkendové akce nejsou izolované, ale navazují na činnost v týdnu. Děti se scházejí 1x
týdně na 2 hodiny po družinách. Vyvrcholením činnosti je tábor, kterého se účastní téměř všichni
členové oddílu, menší děti se účastní týdenního tábora se svými rodiči. Tábor je vždy motivován
celotáborovou hrou (2017 – Pán prstenů na motivy známé knihy). Vedoucími na táboře jsou ti,
kteří s dětmi celý rok pracují a nepobírají žádnou mzdu, ani odměnu. Většinou si vybírají na
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tábor řádnou dovolenou. Akce oddílu jsou určeny pro členy. Akce sběr hliníku Alík, podzimní
Drakiáda byly pořádány také pro veřejnost.
Financování činnosti je z čl. příspěvků, účastnických poplatků na jednotlivé akce, darů, dotací
z MŠMT a města Tišnova. V roce 2017, za podpory města Tišnova, byl zakoupen nový nábytek a
opraveny stoly do klubovny.
Věková struktura

Věk

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Do 15 let

41

55

62

62

60

59

61

15 – 18
let
Nad 18

4

10

8

8

4

6

17

14

12

12

11

11

11

Pohlaví

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mužské

28

44

47

47

44

43

33

Ženské

34

35

35

35

31

32

35
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Přehled akcí:
- víkendovka Bučovice 13. 1. -15. 1. 2017 - víkendová výprava; účast: 23 dětí do 18 let,
4 vedoucí
- víkendovka Bystřice 17. 2. -19. 2. 2017- víkendová výprava; účast: 22 dětí do 18 let, 4
vedoucí
- výprava Doubravník 25. 3. 2017 - jednodenní výprava; účast: 35 dětí do 18 let, 4 vedoucí
- výprava Brno 26. 3. 2017 - jednodenní výprava; účast: 11 dětí do 18 let, 9 vedoucích
- víkendovka Mikulčice 21. 4. - 23. 4. 2017 - setkání BRĎO oddílů ke Dni Země, přírodovědná
soutěž pro děti, poznávání místních vykopávek, pořádal ZČ HB Vlkani Mikulčice; účast: 36 dětí
do 18 let, 3 vedoucí
- víkendovka Nedvědice – Věžná 12. 5. -14. 5. 2017 - vícedenní výprava; účast: 14 dětí do 18
let, 2 vedoucí
- víkendovka Blansko 12.-14.5.2017 - vícedenní výprava; účast: 13 dětí do 18 let, 2 vedoucí
- akce Alík květen 2017 - celoroční akce – sběr hliníku – pro jednotlivce i kolektivy
- víkendovka Křižanov 9. 6. -11. 6. 2017 - vícedenní výprava; účast: 20 dětí do 18 let, 4
vedoucí
- hlídání a opravy táborové základny 1. 7. -8. 7. 2017 - bývalí členové oddílu, rodiče s dětmi;
účast: 15 dětí do 15 let, 10 dospělých
- třítýdenní tábor Jasenice 9. 7. -29. 7. 2017 - celotáborová hra – Pán prstenů; účast: 38 dětí do
18 let, 11 vedoucích
- Drakiáda 1. 10. 2017 - účast: 14 dětí do 18 let, 2 vedoucí, drakiáda – akce pro veřejnost – cca
50 lidí
- víkendovka pro vedoucí Deblín 20. 10. -21.10.2017 - vzdělávání vedoucích; účast: 5
instruktorů, 5 vedoucích
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- víkendovka Kuřim 20. 10. -21. 10. 2017 - vícedenní výprava; účast: 26 dětí do 18 let, 4
vedoucí
- víkendovka Olešná 10. 11. -12. 11. 2017 - vícedenní výprava; účast: 26 dětí do 18 let, 2
vedoucí
- výprava Planetarium 9. 12. 2017 - zážitková výprava; účast: 27 dětí do 18 let, 5 vedoucích
- vánoční besídka 12. 12. 2017 - pro stávající i bývalé členy oddílu
Více o činnosti: http://www.brdo-gingo.wz.cz/

2.3

Základní článek Hnutí Brontosaurus 96. šiška Z.H.K.Ž. BRĎO TIŠNOV

Hlavní aktivitou oddílu je už od založení oddílu periodická činnost ve formě oddílových schůzek,
které probíhají 1x týdně po dobu 2 hodin. Většina členů je stále mladšího školního věku, náplň
schůzek tak tvoří spíše drobné soutěživé hry přizpůsobené jejich věku a schopnostem.
Vrcholem činnosti bývá letní tábor v katastru obce Jasenice u Velké Bíteše. Většinou se ho
účastní kolem 15 dětí, 6 instruktorů a 4 dospělí. Hlavní část dětských účastníků tvoří členové
oddílu, které doplňují děti z řad jejich kamarádů a známých, přičemž většina jezdí na náš tábor
pravidelně. Aktivity dětí bývají propojeny celotáborovou hrou na různé motivy.
Oddíl v posledních letech funguje z vlastních zdrojů bez čerpání finančních prostředků z města
Tišnova.

2.4

Tigal, z. s. – zapsaný spolek při Základní umělecké škole Tišnov

Spolek Tigal byl registrován 1. 12. 2010. Cílem spolku je:
 Vytvořit organizační a umělecké podmínky s cílem navázat na kulturní tradice města
Tišnova a tišnovského regionu, a to v oblasti hudební, osvětové a vzdělávací.
 Podporovat a motivovat žáky i absolventy Základní umělecké školy k dalšímu
interpretačnímu růstu.
 Postupně založit a podporovat umělecká tělesa nejrůznějších žánrů, otevřená pro všechny
zájemce z tišnovského regionu.
 Dát prostor méně nadaným, zejména mládeži, která se nedostala do základního hudebního
školství, k přiměřeným uměleckým činnostem.
 Navázat spolupráci s kulturními institucemi tišnovského regionu.
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Po změně statusu z občanského sdružení na spolek byla změněna také v evidenci členů. Členové
sdružení jsou pouze organizátoři kurzů, učitelé a pracovníci sdružení. Cílem sdružení je podpora
ZUŠ a jejích žáků v jejich aktivitách a podpora kultury v tišnovském regionu. Tohoto cíle
dosahují členové sdružení svými pravidelnými aktivitami – organizováním kurzů hry na
hudební nástroje, kurzu Pilates či FIT Dance. Pod hlavičkou sdružení pracuje Tišnovský
pěvecký sbor, sdružení podporuje v aktivitách HaKapelu. Dále spolek spolupracuje s Městským
kulturním střediskem na trhových slavnostech a připravuje výchovné koncerty pro žáky
tišnovských škol.
Více o činnosti: http://www.tigal.cz/

2.5

Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek

Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek, působí v příspěvkové organizaci Základní škola Tišnov, nám.
28. října 1708, Tišnov. Jedná se o spolek rodičů, učitelů a občanů, kteří mají vztah k základní škole
a chtějí se podílet na činnosti školy.
Ve vztahu k volnočasovým aktivitám dětí sdružení finančně podporuje činnost zájmových
kroužků, tzn. volnočasové aktivity mládeže. Pro činnost zájmových kroužků jsou využívány
prostory školy. Zájmové kroužky navštěvují žáci školy, vedoucími jsou učitelé.

Další činnosti KPŠ a spolupráce se školní veřejností:
 intenzivní spolupráce na MAP vzdělávání (Místní akční plán vzdělávání pro ORP
Tišnov). Lze se informovat na stránkách města, je tam přímý link - díky intervenci
zástupce KPŠ byla ve vizi vzdělávání zdůrazněna pozice rodiny jako respektovaného
partnera a také vznikla nová pracovní skupina vytvořená pouze ze zástupců rodičovských
organizací škol na tišnovsku, rodiče mohou ovlivnit kvalitu vzdělávání na tišnovsku,
prostřednictvím zástupců KPŠ a tlumočením připomínek, nebo se zapojit sami;
 účast zástupce KPŠ na celorepublikovém hodnocení školních webů – pro zkvalitnění,
realizuje EDUin - o.p.s. jejím cílem je, aby veřejnost byla informovanější a schopnější o
vzdělávání více přemýšlet a podporovat jeho proměnu, jak ve své škole tak i městě či
regionu;
 spolupráce na projektech školy - administrativní a finanční podpora, jednak z vlastních
zdrojů a také z dotačních titulů města;
 přímá komunikace členky výboru s učitelským kolektivem;
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 ne-pravidelná jednání s vedením školy na aktuální témata;
 další peníze mimo příspěvků – granty - v průběhu školního roku 2016/2017 byly ve
vzájemné spolupráci s podporou Města Tišnova realizovány tyto projekty:
Rozšíření stálé výstavy o Květnici na ZŠ Tišnov
Volnočasové aktivity mládeže – zájmové kroužky 2017
Tišnov z výšky - mezipředmětový projekt paní uč. Dufkové

22.000.- Kč
14.000.- Kč
11.500.- Kč

 zpětná vazba pro učitele začít spolu - začala ve 4. D, zájem i v jiných třídách – šablona je
k dispozici na webu školy, záložka KPŠ;
 vytvoření Manuálu třídního důvěrníka;
 převzetí administrace záložky KPŠ na webu školy;
 konzultace s Městskou Policií Tišnov na téma parkování a bezpečnost u školy;
 oslovení rodičů u zápisu do prvních tříd;
 v plánu „kontrola“ dodržování deklarovaných principů programu Rodiče vítáni;
 příprava koncepce nového webu - důvodem je nedostačující kapacita na webu školy,
deklarace i reálná nezávislost KPŠ od ZŠ, možnost nezávislého vyjadřování rodičovské
komunity; celý projekt je rozjednán s Michaelou Vrankovou autorkou oceněného webu
ZŠ Deblín;
 příprava nového loga KPŠ – zástupci KPŠ kontaktovali autora loga školy – jde o
důstojnou prezentaci KPŠ na prezentačních materiálech školy, na prezentačních plochách
společných projektů, autor loga školy zvolen kvůli vztahu ZŠ a KPŠ;
 komunikace s rodičovským kolektivem – bez obvyklých třídních schůzek, konzultace
zajišťují kvalitnější spolupráci triády žák – rodič - učitel, chybí setkávání rodičovských
kolektivů, KPŠ navrhuje zejména mailovou komunikaci, ale je dobré iniciovat neformální
rodičovské schůzky za účelem získání a následnému vyřešení podnětů;
 vytváření nového způsob příspěvků do fondu KPŠ, tak aby peníze byly využity co
nejefektivněji s ohledem na přání rodičů, žáků i potřeby školy.
Tato nová koncepce by měla stát na rozčlenění podpory do oblastí podle jednotlivých projektů,
které můžou jednak nominovat, ale také vytvářet rodiče, škola a nikoliv naposled žáci sami. Výše
podpory bude poté záviset od toho, jak rodiče jednotlivé projekty svými příspěvky podpoří. Nově
by klub chtěl osvobodit třídní učitele od mravenčí práce, kterou vybírání příspěvků představuje a
realizovat vybírání příspěvků bezhotovostně, přímo podle vybraného projektu, či projektů –
variabilním symbolem.
Projekty budou připraveny v průběhu prázdnin – předběžné návrhy projektů:
- úprava šaten – zadán návrh minimálně nákladné varianty Ing. Arch. Radmila Pešková
- Tišnov z výšky II. mezipředmětový vlastivědný projekt p. uč. Dufkové
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- zájmové kroužky pro školní rok 2017/2018
- projekt Lezení do škol – alternativní forma výuky TV
- rozšíření aktivity žákovské samosprávy, spolupráce mezi školami
- reprezentační trika pro žáky zastupující školu na soutěžích
- volný balíček podpory podle vzniklých potřeb a uvážení výboru

Finanční přehled:
42 316,- Kč
163 568,52 Kč
115 960.- Kč
42 400.- Kč

- stav pokladny k 20.6. 2017
- stav bankovního účtu k 31.5. 2017 :
- příspěvky od rodičů za šk. rok 2016/2017:
- přijato z grantových zdrojů:
Škola otevřená všem
Rozšíření výstavy Květnice o jeskyni
Kroužky na ZŠ

6 400,- (květen 2016)
22 000,-(šk. rok 2016/17) město Tišnov
14 000,-(šk. rok 2016/17) město Tišnov

Na rok 2017/18: 25 500 Kč
Kroužky 2017/2018
Vlastivědný projekt (p. Dufková)

14 000,- (šk. rok 2017/18) došlé květen 2017
11 500,- (šk. rok 2017/18) došlé květen 2017

- vydáno na projekty celkem od 1.5.2016 : 96 991 Kč + 9 096 Kč

106 087.- Kč

Škola otevřená všem – Sereď…………………19 449 Kč
Rozšíření výstavy Květnice o jeskyni …….. 32 022 Kč
( 22 000,- město + 3 000,- jeskyňáři + 5 022 ZŠ + 2 000,- KPŠ)
Doprava Terezín …………………………………… 17 500 Kč (hrazeno KPŠ)
Kroužky 2016/17…………………………………….20 842 Kč (KPŠ + m. Tišnov)
Dresy a trenky s potiskem – reprezent. …. 4 840 Kč (KPŠ)
Okresní soutěž – vybíjená – jízdné…………..1 358 Kč (KPŠ)
Exkurze 8. tříd (Lachema, Siemens)………… 980 Kč (KPŠ)
Drobné projekty + odměny pro děti ve šplhu, z olympiád (M, Čj, Př, Ch, ....), ohňostroj, nábytek do
I.D…....................................
9 096 Kč

Více o činnosti: http://tisnov-zs28.cz/

2.6

Sdružení rodičů a přátel gymnázia Tišnov, z.s.

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z. s. je spolek, jehož členská základna je tvořena
zákonnými zástupci žáků Gymnázia Tišnov, příspěvkové organizace. To samo je zárukou toho,
že je spolek motivován k plnění svého poslání – k tomu, aby dlouhodobě podporoval činnost
školy, jejímž úkolem je vzdělávat a vychovávat svěřené žáky. Sdružení rodičů a přátel
Gymnázia Tišnov, z. s. zabezpečovalo v roce 2017 pomoc škole při finančním i organizačním
zajišťování vybraných výukových, kulturních, sportovních a společenských akcí. Jednalo se
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zejména o podporu při zajištění lyžařského výcviku, sportovního a vodáckého kurzu,
divadelních představení, různých exkurzí, sportovních turnajů, vybraných školních akcí a soutěží
regionálního charakteru. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z. s. bylo v roce 2017
příjemcem některých dotací MěÚ Tišnov a zajišťovalo tzv. dofinancování akcí. Vždy se jednalo
o pomoc při realizaci školnícha mimoškolních aktivit pro žáky Gymnázia Tišnov, příspěvkové
organizace.
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z. s. zaměřuje svou činnost především na finanční
a na organizačně – personální pomoc při průběhu těchto akcí:
- lyžařské výcvikové kurzy (finanční příspěvek);
- sportovní kurzy (finanční příspěvek);
- zájezdy na divadelní představení (finanční příspěvek pro abonenty z řad žáků);
- finanční pomoc při zajištění některých odborných besed pro žáky školy a při realizaci
vybraných exkurzí;
- kurz tanečních (finanční podpora a organizace kurzů, personální zajištění dohledu nad žáky);
- organizační a personální pomoc žákům maturitních ročníků při zajištění Stužkovacího plesu;
- ceny pro vítěze školních kol soutěží (poskytnutí financí);
-finanční zajištění průběhu Dne otevřených dveří, MZ;
- finanční pomoc při zajištění akcí: MDD (Mezinárodní den dětí), MDS (Mezinárodní den
studentstva), Mikuláš, Masopust, Vánoční koncert, Divadelní soutěž NG (1x za dva roky,
uskutečnila se v roce 2017);
- finanční pomoc při zajištění okresního kola Dějepisné olympiády (finanční příspěvek);
- ocenění výborných žáků (poskytnutí financí);
- vybavení učebnicemi;
- dofinancování dotace MěÚ Tišnov při zajištění partnerské spolupráce s Gymnáziem Vojtecha
Mihálika v Seredi;
- dofinancování dotovaných akcí v rámci TV (sportovní soutěže);
- dofinancování dotací podporujících činnost sboru;
- dofinancování dotace MěÚ Tišnov – zajištění programu EDISON (návštěva zahraničních
lektorů, podpora výuky AJ).
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z. s. je prostředníkem mezi školou, studenty, jejich
rodinami a veřejností. Snaží se seznamovat rodiče s výchovně vzdělávacími cíli školy a naopak
vedení školy s podněty rodičů, přičemž se podílí na řešení případných problémů a nejasností.
13

Výbor Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z. s. se schází zpravidla 1x za 2 měsíce,
členem výboru je i ředitel školy. Spolupráce vedení školy a Sdružení rodičů a přátel Gymnázia
Tišnov, z. s. byla v roce 2017 velmi dobrá.
Přestože zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj, je pro Gymnázium Tišnov a tím i pro
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z. s. velmi významným partnerem též město Tišnov,
z jehož iniciativy bylo v roce 1920 gymnázium založeno. Obě budovy školy byly postaveny z
městských prostředků. Budovu, v níž je umístěn nižší stupeň, užívá Gymnázium Tišnov,
příspěvková organizace společně se ZŠ ZaHrada, ZUŠ a s Inspirem za symbolické nájemné.
Pomoc města se promítá v rovině materiální, společenské i morální.
V roce 2017 obdrželo Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z. s. od města Tišnova v rámci
dotačního programu v oblasti volnočasové aktivity mládeže částku 7 200,- na projekt
„Spolupráce mezi Tišnovským Gymnáziem a Gymnáziem V. Mihálika Sereď“, dále částku
9 300,- na projekt „Edison“ v oblasti ostatní zájmová činnost, částku 7 000,- z oblasti kultura a
částku 4 000,- Kč z oblasti sport a tělovýchova na projekt „Činnost sportovního klubu školy,
Vánoční laťka“. Celková finanční podpora v řádných dotací v roce 2017 tedy činila 27 500,- Kč.
2.7

Rodinné centrum Studánka, z.s.

RC Studánka je jedinou organizací v ORP Tišnov, která nabízí aktivity pro děti již od čtyř
měsíců. Rodiče si pro své děti mohou vybrat z široké nabídky kroužků, které nabízí centrum v
pravidelném týdenním programu. Jedná se o pravidelné pohybové aktivity s kojenci a batolaty
(kurzy o vývoji dítěte Broučci a Kulíšci), dále Zpívánky, výtvarný kroužek Šikulkové a kroužek
Mravenečkové zaměřený na poznávání přírody a ekologickou výchovu. Mimo aktivit vedených
lektory mohou rodiče s dětmi využívat prostory herny a tělocvičny. Děti mají možnost využívat
veškeré herní prvky, pomůcky a vybavení centra. V bezpečném, a jejich věku, přiměřeném
prostředí se pomocí hry zcela přirozeně a dle vlastního tempa rozvíjejí po stránce pohybové,
smyslové i sociální (volná herna a volné hrátky v tělocvičně). Dále Studánka organizuje
jednorázové akce pro nejmenší děti s rodiči. Jedná se především o tradiční akce jako Martinská
slavnost, oslava Dne dětí, oslava narozenin RC Studánka, Karnevalový týden, Mikulášská
nadílka a také výtvarné dílničky při různých příležitostech (Svatováclavské hody, trhové
slavnosti, Den hudby). Rodiče s dětmi oceňují provázanost, pestrost a různorodost nabízených
volnočasových aktivit přizpůsobených různému věku dětí.

14

Cílem Rodinného centra Studánka v oblasti volnočasových aktivit je nabídnout nejmladším
dětem odborné a věku přiměřené aktivity, které jsou pro jejich zdravý, všestranný a přirozený
vývoj přínosné. Děti se rozvíjejí rovnoměrně a dle jejich vlastního tempa. Přátelské, příjemné a
podnětné prostředí děti motivuje učit se neustále něčemu novému. Kroužky probíhají ve
vybavených prostorách herny a tělocvičny, která nabízí dětem dostatek prostoru, herních prvků.
Jsou podporovány nejmenší děti ve zdárném psychomotorickém i osobnostním vývoji, důraz je
kladen na rozvoj jemné a hrubé motoriky, vývoj smyslů a zdárný vývoj percepčních,
kognitivních, řečových i sociálních schopností.
Na financování pravidelného programu pro nejmenší děti se podílí město Tišnov prostřednictvím
dotačního titulu na volnočasové aktivity dětí a mládeže a Jihomoravský kraj díky dotačnímu
titulu na rozvoj materiálně technických základen mimoškolních zájmových aktivit dětí a
mládeže. Díky této podpoře mají děti do 6 let v Tišnově širokou nabídku kroužků a aktivit, které
vedou odborní lektoři v podnětném, bezpečném a vybaveném prostředí. Aktivity v RC Studánka
jsou dostupné všem rodinám také díky dobrovolnické práci vedoucích kroužků.

NÁVŠTĚVNOST PRAVIDELNÝCH AKTIVIT PRO DĚTI V ROCE 2017

název aktivity
Broučci (pohybové aktivity
pro děti od 4 měsíců do 1
roku)
Kulíšci mladší (pohybové
aktivity pro děti 1 - 2 roky)

počet
dětských
návštěv

počet
dospělých
návštěv

poznámka

386

374

probíhá 2x týdně

512

491

probíhá 2x týdně

Kulíšci starší (pohybové
aktivity pro děti od 2 let)

392

327

probíhá 2x týdně

Zpívánky

334

295

probíhá 1x týdně

129

92

1x za měsíc do června 207,
od září 2017 1x týdně

70

0

1x týdně od září 2017

520

410

2 294

1 935

Šikulkové (výtvarný
kroužek)
Mravenečkové (poznávání
přírody a ekologická
výchova)
volné hrátky v tělocvičně a
volná herna
CELKEM:
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probíhá každý všední den

NÁVŠTĚVNOST JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ PRO DĚTI V ROCE 2017

název akce

počet
dětských
návštěvníků

počet
dospělých
návštěvníků

Karnevalový týden (3x karneval pro děti 1 4 roky)

36

29

Den dětí (dopoledne s programem pro
nejmenší děti s rodiči)

60

45

70

60

350

300

23

22

150

200

Narozeniny RC Studánka (odpoledne s
programem pro děti s rodiči)
Martinský průvod (světýlkový průvod
městem, kterému předchází výroba
lucerniček, a je zakončený programem na
náměstí)
Mikulášská nadílka (nebeská návštěva s
programem pro děti od 1 do 4 let;)
Jarní trhová slavnost, Den hudby,
Svatováclavské hody, TyJáTr Fest
(aktivity pro děti v rámci akce pro veřejnost)

Všechny aktivity, které RC Studánka nabízí:

a) Aktivity pro děti s rodiči


kroužky pro rodiče s dětmi ve věku od 0 do 6 let (pohybové, hudební, výtvarné,

přírodovědné)


volná herna a volná tělocvična – zázemí pro rodiny s dětmi



předškolní příprava, logopedie



tradiční akce – karnevalový týden, Den dětí, burza dětského oblečení, Martinská

slavnost,
Mikuláš, Studánkové narozeniny


další akce – aktivity pro nejmenší děti na Václavských hodech, trhových slavnostech,

Dni hudby
b) Aktivity pro rodiče, prarodiče a širokou veřejnost

předporodní příprava, cvičení pro těhotné a poporodní péče


vzdělávání – přednášky, besedy, kurzy a semináře pro veřejnost (témata spojená

s výchovou, s posilováním rodičovských kompetencí, s partnerstvím a návratem rodičů do
práce, růst osobnosti)


jazykové kurzy (angličtina, němčina)



kurzy cvičení



Coworking pro rodiče na MD a RD
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osvětové akce - aktivity k „Národnímu týdnu manželství“, „Týdnu respektu k porodu“,

„Týden opravdových plen“,


prorodinné aktivity na regionální, krajské i celonárodní úrovni

c) Psychologické poradenství – individuální, párové, rodinné
d) Program pro rodiče pečující o dítě s ADHD – dlouhodobé kurzy, přednášky, poradenství
e) Péče o děti – Jezírko - každodenní i příležitostná péče o nahlášené děti v prostorách centra ve třídě
Jezírko
Více informací:
http://www.studanka-tisnov.cz/
https://www.facebook.com/StudankaTisnov

2.8

Sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova

Při ZŠ Smíškova funguje sdružení rodičů, které jak z názvu vyplývá, je především spolek rodičů
jehož náplní a činností je nejen řešení připomínek a námětů vznesených na třídních schůzkách a
snaha o jejich vyřešení, ale také finanční pomoc při některých akcích pro žáky školy. Jsou to již
tradiční zájezdy do divadel, kdy sdružení rodičů platí dopravu autobusy, mikulášská nadílka,
příspěvek na dopravu na lyžařský výchovně vzdělávací zájezd, na cyklo - kurz pro žáky
9. ročníků, či finanční příspěvek na školu v přírodě pro žáky 4. ročníků. V posledním období
rovněž financuje nákup knih pro nejlepší žáky z každé třídy.
Sdružení rodičů také podporuje snahu učitelů o kvalitní využití volného času dětí. Na škole
pracuje velké množství kroužků různého zaměření. Získané dovednosti a znalosti děti potom
uplatňují na různých soutěžích – školních, okresních i krajských. Děti jsou průběžně za svoje
výsledky odměňovány, a tím také motivovány k další práci. Na financování těchto odměn se
rovněž podílí sdružení rodičů. Rovněž financuje cesty dětí na tyto soutěže.
Ve školním roce 2016 – 17 pracovaly ve škole tyto kroužky:
Sportík – pro menší děti
Dramaťák – pro děti 1. stupně
keramické kurzy – pro děti 1. stupně
Florbal – dívky, chlapci (mladší, starší)
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Basketbal – dívky, chlapci – 2. stupeň
Sýkorky – děti z 1. stupně
Hand made fashion – rukodělný kroužek
Dále sdružení rodičů finančně podporuje také celoroční projekt „Sportovec roku“ a „Mozek
roku". Nejlepší sportovci a děti, které uspěli ve vědomostních soutěžích, jsou oceněni
hodnotnými cenami na slavnostním shromáždění na konci školního roku.
Jako každoročně byla podána žádost na město Tišnov o příspěvek z rozpočtu města na
zkvalitnění volnočasových aktivit dětí. Spolek obdržel finanční prostředky ve výši 15 000,- a
využil je na nákup odměn předávaných nejúspěšnějším dětem na konci školního roku, na nákup
medailí pro atletický přebor čarodějnice Agáty, na Zahradní slavnost v maskách a na spotřební
materiál pro 1. turnus dětského tábora na Brumově, jehož je sdružení provozovatelem. Zájem o
pobyt na Brumově neustále roste a přihlášky bývají rozebrány během několika dnů. Tábora se
letos zúčastnilo 90 dětí.
Sdružení děkuje představitelům města za pochopení pro jejich aktivity a vyhovění požadavků.
Současně děkujeme rodičům, kteří pomáhají zajistit další akce.
Více o činnosti: http://www.zssmiskova.cz/skola-rodina

2.9

Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z. s.

Junák – český skaut, z. s. je největší výchovnou organizací v České republice. Posláním skautu je
podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších
činností. Cílem je vychovat z dětí občany, které mají pevné hodnotové zakotvení, znají své místo
ve společnosti, dokážou najít uplatnění a budou aktivně vstupovat do společenského dění. Heslo
skautů a skautek je Buď připraven! Už z toho vyplývá, že se učí zodpovědnosti, stávají se
spolehlivějšími a umí si poradit.
V současnosti naše skautské středisko sdružuje 5 oddílů:
1. oddíl Robinsoni (Doubravník)
1. oddíl Marťánci (Tišnov, rodinný skauting)
2. Bobův oddíl (Tišnov, skauti a skautky, 10 - 15 let)
3. oddíl Půlčíci (Tišnov, vlčata a světlušky, 6 - 10 let)
5. Klub kmene dospělých Šneci (Tišnov, 25+) a Roverská družina RS Olymp (Tišnov, 15-20 let)
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Z činnosti oddílů:
Robinsoni působí v Doubravníku. Mezi tradiční akce patří zahajovací slavnostní oheň a oheň
na sv. Jiří – patrona skautů. Oddíl se významně podílí na organizaci skautského střediskového
plesu v sokolovně v Doubravníku (již 12. ročník) a v červnu spolupořádá Den dětí.
Oddíl Marťánků je tvořen dvěma družinami. Družina mladších členů, 6-8 let, jsou Cvrčci.
Družina starších členů 9-11 let se nazývají Piškuntálci. Prvně se jednalo o předškolní skauting,
dnes je to Klub rodinného skautingu. Víkendových akcí i táborů se účastní i rodiče, bez nichž by
oddíl Marťánků nebyl úplný. Tento model rodinného skautingu je méně obvyklý, ale v Tišnově
je po tomto modelu velká poptávka.
Roverská družina Olymp sdružuje mladé lidi od 14 let, kteří pomáhají s vedením skautských
oddílů. Zúčastnili se Mikulášského semináře v Praze, nebo víkendové výpravy v Kyjově.
Připojili se k pořádání charitativní sbírky "Společně proti leukémii" na čerpacích stanicích, kde
umývali čelní skla. Také společně s kmenem dospělých, Šneky, oslavili v Brně Silvestr.
Kmen dospělých sdružuje dospělé členy aktivní i neaktivní v oddílech, činnost je spíše
nepravidelná. Loni se zapojili do přípravy letního tábora či společně slavili Silvestr. Většina
členů prošla vedením družiny, vedením oddílu, někteří vedou či vedli středisko nebo se jinak
aktivně podílí na vedení organizace.
Tišnovské oddíly mají celkem 101 členů, oddíl Robinsoni Doubravník má 45 členů. Členská
základna dlouhodobě spíše roste. Daří se většinou udržet odrůstající mládež pro vedení.
Vývoj počtu členské základny - aktuální stav k 31. 1. 2018 – viz následující tabulka.

Kategorie/rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Děti a
mládež
68
66
54
72
76
90
88
94
81

Dospělí

Celkem

14
17
20
26
28
25
27
23
27

82
83
74
98
104
115
115
117
108
19

2013
2014
2015
2016
2017

96
109
114
111
111

35
32
39
37
35

131
141
154
148
146

Naše činnost
 Projekty: V roce 2014 byla dokončena hlavní fáze rekonstrukce skautského domu
(Klášterská 283). V současnosti stále probíhají menší práce, především co se týče
vybavenosti skautského domu.
 Pravidelné (družinové) schůzky: Schůzky jsou příležitostí k setkávání družin. Děti se zde
schází v menší partě (pěti až sedmičlenné skupiny dětí), ve které se snaží podnítit zájem
o spolupráci. Na schůzkách hrajeme s dětmi hry, učíme je nové věci jako např. šifry, uzly,
poznáváme přírodu, děláme rukodělnou činnost, sportujeme. Družinu vede starší a
zkušenější skaut či skautka. Schůzky probíhají každý týden a trvají 2 hodiny, týdně máme
11 schůzek družin.


Akce a výpravy: Během roku pořádáme o víkendu výpravy, kdy jezdíme do přírody, nebo
do kina. Výprava může být třídenní i třeba jen na jedno odpoledne. Každý rok se uskuteční
přibližně přes 40 výprav a výletů. Během roku jsme se podívali do VIDA parku, byli na
bazénu, prozkoumali okolí Krkaté Báby u Lubě či nivu Dyje u Břeclavi.

 Skautský ples: Skautský ples v Doubravníku je již tradiční akcí, v roce 2018 proběhl již
12. ročník. Letošní ples s tématem TITANIK navštívilo přes 250 lidí. Program chystají
členové střediska: ať už je to moderování či předtančení, o které se postaraly světlušky a
skautky z Doubravníka.
 Letní tábory: V létě proběhly ve středisku hned 3 tábory, kde dohromady tábořilo přes 100
dětí a mladých lidí. Tábory trvají většinou 14 dní, výjimkou je osmidenní tábor Marťánků.
Každý tábor provázel příběh, děti mohly být součástí příběhu Harryho Pottera,
Postapokalyptického světa či Mimozemšťanů. Skautské tábory jsou specifické tím, že se
jich účastní většinou děti, které spolupracují i během roku. Tráví tak léto se svými
kamarády a vedoucími, které znají. Na chodu tábora se – přiměřeně svému věku – také
podílejí. Táboříme na louce, spíme v podsadových stanech a vaříme na polní kuchyni.
Tábor je především místo, kde se člověk může zaměřit na činnosti, které nejsou přes rok
obvyklé: jako je sekání dříví či zapalování ohně. Na táboře je hodně prostoru trávit čas s
ostatními, naučit se spolupráci a práci v týmu.
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 Putovní tábor/vodácký tábor: Téměř každý rok se roveři (starší členové od 15 let)
vydávají na putovní tábor či na vodu. Putovní/vodácký tábor je trochu jiný než ten klasický,
účastníci si sami vytváří program, podílí se na celém chodu akce. Tímto se cvičí v
samostatnosti a týmové práci.
 Akce pro veřejnost: Kromě již zmíněného Skautského plesu v Doubravníku, se skautské
středisko každoročně zapojuje do rozdávání Betlémského světla. Po vyzvednutí z vlaku
bylo možné si světlo odpálit o Vánocích po mši v kostele sv. Václava.
 Vzdělávání: Pravidelná setkávání s ostatními středisky v rámci republiky, účast vedoucích
na vzdělávacích kurzech. Středisko pořádá motivační setkávání pro vedoucí. Probíhá i další
vzdělávání, začlenění a zaučení nových vedoucích (v oblasti komunikace, organizace,
zdravovědy či spolupráce).
 Skautská pouť: Probíhá vždy v dubnu u příležitosti svátku patrona skautů sv. Jiří. Skautské
poutě se účastní přibližně 500 skautů z Jihomoravského kraje.
Spolek je každoročně podporován finančními prostředky z města Tišnova z dotační oblasti
volnočasové aktivity mládeže. V roce 2017 obdržel částku ve výši 45 000,- Kč na projekt
„Nákup táborového vybavení“.
Více o činnosti: www: kvetnice.skauting.cz a facebook.com/skauttisnov

2.10 Spolek Odyssea Tišnov
Cílem spolku je rozšířit v regionu povědomí o lukostřelbě, přesněji o instinktivní a 3D
lukostřelbě. Představit lukostřelbu jako relaxační aktivitu vhodnou pro širokou věkovou skupinu
od předškoláků až po důchodce - bez ohledu na fyzické schopnosti každého jedince. Dalším
stěžejním cílem je vytvořit v regionu "sportoviště" - místa určená k této aktivitě, tedy
vybudování veřejné lukostřelnice a lukostřelecký 3D parkur.
V České republice jsou zatím jen 4 stálé okruhy a všechny umístěny v Čechách. Vytvoření 3D
parkuru v okolí by rozšířilo nejen volnočasovou nabídku pro místní občany, ale zároveň i
přilákalo mnoho lukostřeleckých sportovců a turistů z celé republiky.
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Během roku 2017 spolek zrealizovali kolem 15 volnočasových akcí pro veřejnost. Stříleli na
dětských dnech, kulturních akcí, táborech atd. Rozšířili tak opět více povědomí o tomto sportu
mezi širokou veřejností převážně dětmi a mládeží.
Dále spolek pořádal dvě velké soutěže:
- 10. kolo Českého poháru v 3D lukostřelbě - soutěž pro licencované lukostřelce z celé
republiky. Střílelo se v terénu na 30 maket zvířat v životní velikosti, účastnilo se 150 střelců
všech věkových kategorií.
- 1. kolo Moravského zemského poháru v 3D lukostřelbě - soutěž pro nejen licencované
lukostřelce z celé republiky. Střílelo se v terénu na 30 maket zvířat v životní velikosti, 115
účastníků všech věkových kategorií.
Spolek podepsal smlouvu o využití části areálu u letního kina pro realizování veřejné
lukostřelnice. Také spolupracuje s TJ Sokol Tišnov, kde funguje lukostřelecký oddíl s 60 členy.
Plánované akce v roce 2018:


Soutěž Českého 3D poháru 5. května



Soutěž Moravského zemského poháru 8. září



Realizace lukostřelnice u letního kina v Tišnově



A další tradiční akce – lukostřelecké stanoviště bude opět k dispozici pro spolky i jiné

organizace
V roce 2017 obdržel spolek z města dotaci ve výši 18 300,- Kč na financování projektu „S
putovní 3D lukostřelnicí do města i na vesnici“.
Více informací k dispozici na: odyssea.tisnov.cz a fotky na: lukostrelbatisnov.rajce.idnes.cz.

2.11 Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání
Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání vznikl v říjnu 2014. Účelem spolku je vytváření
podnětného prostoru pro vzdělávání dětí i dospělých na Tišnovsku. V rámci svého účelu spolek
zřídil komunitní základní školu a přispívá k jejímu rozvoji a trvání. Mimo vlastní školu
podporuje iniciativy směřující k reformě školství a budování alternativních vzdělávacích
projektů. Dále podporuje a organizuje vzdělávací, tvořivé, zážitkové, sebezkušenostní a jiné
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aktivity za účelem rozvoje osobnostního růstu (tělesného i duševního) dětí, mladých lidí i
dospělých a podpory harmonického soužití s přírodou.
Cíle a hlavní činnosti spolku jsou:
a) sdružování členů v souladu s účelem spolku
b) zřízení komunitní základní školy na Tišnovsku
c) poskytování podpory při fungování školy, naplňování práv a povinností zřizovatele školy
(volit, jmenovat a odvolávat členy rady školy, jmenovat a odvolávat ředitele)
d) podpora alternativních vzdělávacích projektů, účast na veřejných debatách o vzdělávání,
e) provozování lesního rodinného klubu
f) organizování přednášek, besed, filmových projekcí
g) podpora plnohodnotné integrace znevýhodněných dětí a dospělých
h) podpora všestranné a komplexní výchovy dětí a mládeže
i) organizování sportovních, vzdělávacích, zážitkových, sebezkušenostních a kulturních akcí
j) organizování pobytů pro děti, mládež a rodiny s dětmi
k) tvorba a vydávání učebních a metodických materiálů pro potřeby svých programů
l) spolupráce s jinými organizacemi (domácími i zahraničními) v souladu s účelem a činností
spolku
m) ochrana přírody a krajiny a podpora dobrého vztahu k životnímu prostředí.
V roce 2017 obdržela základní škola ZaHRAda, jejímž zřizovatelem spolek Hnízdo, je od města
Tišnova dotace z oblasti Volnočasové aktivity mládeže částku 3 000,- na nákup výtvarného
materiálu pro práci ve volnočasových aktivitách a finanční příspěvek 20.000,- z dotační oblasti
Ostatní zájmová činnost na projekt „Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět“; v oblasti životního prostředí částku 20 000,- pro projekt „Financování
celoměstské akce při příležitosti Dne Země“.

2.12 Spolek Vinohrad
Spolek Vinohrad sdružuje občany místních částí Tišnova Hájek – Hajánky – Stanoviska. Vznikl
v roce 2011. Od té doby jsou jeho akce stále populárnější. Vzhledem k tomu, že se tyto části
nachází v překrásné krajině poblíž Tišnova, má spolek možnost organizovat spoustu akcí přímo
v přírodě, jak už na hřišti v Hajánkách, tak na blízkých Stanoviskách. Spolek Vinohrad má 41
aktivních členů.
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Rok 2017 byl opět, i díky finanční dotaci od města Tišnova na projekty „Věnujeme se našim
dětem“ (10.000,- Kč) a „Poznej lépe svého souseda“ (10.000,- Kč), na akce velmi bohatý.
Spolek Vinohrad uspořádal vedle brigád na úklid a zvelebování obce tradiční akce jako
Masopust, besedu Putování s Bromptonem 4, pálení čarodějnic, cyklozávod Hajánecké kolečko
s tratí okolo Stanoviska, Dětský den, Sportovní den aneb loučení s prázdninami, Maškarní
karneval, Drakiádu, Lampionový průvod, Mikulášskou nadílku a setkání u kapličky na Štedrý
den. Několikrát se konal společný cyklovýlet nebo společné odpoledne spojené s opékáním buřtů
na hřišti.
http://www.hajanky.cz/spolky_viohrad.php
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