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Anotace
Rada města Tišnova předkládá Zastupitelstvu města Tišnova odpověď na žádost obce
Hradčany o zařazení do školského obvodu Tišnov.

Důvodová zpráva
Rada města Tišnova předkládá Zastupitelstvu města Tišnova odpověď na žádost obce
Hradčany o zařazení do školského obvodu Tišnov.
Dne 6. 9. 2019 obdrželo město Tišnov od obce Hradčany žádost o zařazení do školského
obvodu. V té době však probíhala jednání na téma „Kapacity škol na Tišnovsku“ spolu se
zástupci DSO Tišnovsko, zástupci vedení města Tišnova, se starosty obcí z okolí města
Tišnova a pracovníků projektu MAP rozvoje vzdělávání Tišnov II., proto byla paní starostka
obce Hradčany informována e-mailem dne 13. 9. 2019 v tom smyslu, že jí bude odpovězeno
až po uskutečněných jednáních.
Na těchto jednáních byla vytvořena pracovní skupina, která se problematikou zabývala
podrobněji v měsících říjnu a listopadu, přičemž cílem bylo především zpřesnit údaje týkající
se územního rozvoje dotčených obcí a současně navrhnout reálné varianty posílení kapacit
základních škol v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
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Vážená paní starostko,
dovoluji si reagovat na žádost o zařazení Vaší obce do školského obvodu Tišnov.
Jak jste byla informována e-mailem dne 13. 9. 2019, proběhlo v měsíci září jednání na téma „Kapacity škol
na Tišnovsku“, kterého se zúčastnili zástupci DSO Tišnovsko, zástupci vedení města Tišnova, starostky a
starostové obcí z okolí města Tišnov a pracovníků projekt MAP rozvoje vzdělávání Tišnov II. Jednání jste byla
přítomna také Vy osobně. Na základě všeobecné shody byla vytvořena pracovní skupina, která se
problematikou zabývala podrobněji v měsících říjnu a listopadu, přičemž cílem bylo především zpřesnit
údaje týkající se územního rozvoje dotčených obcí a současně navrhnout reálné varianty posílení kapacit
základních škol v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Z dosavadních jednání je zřejmé, že rozvoj v
území je poměrně dynamický, přičemž rozvoj školské infrastruktury tomu bohužel neodpovídá. A to přesto,
že město Tišnov od r. 2013 do r. 2019 investovalo cca 125 mil. Kč do základního školství a v tomto období
zvýšilo kapacitu v základních školách v Tišnově o 260 míst. Nesporným faktem také je, že okolní obce se
rozvíjejí dvakrát rychleji než samotné město Tišnov. Aktuálně se tedy jeví jako potřebné zajištění vzniku cca
20 tříd pro 600 dětí na Tišnovsku.
Město Tišnov si je vědomo akutnosti problému a vedení města hodlá řešit nástavbu dalších učeben na ZŠ
Tišnov, nám. 28. října jako jednu z investičních priorit (viz návrh rozpočtu města na r. 2020 – na projektovou
dokumentaci je vyčleněno 350 tis. Kč). Tím získá další 4 třídy a opět tak posílí kapacitu základních škol.
V dlouhodobém horizontu pak existuje více variant posílení kapacit základních škol na Tišnovsku, přičemž
tyto jsou aktuálně dále předmětem jednání, a to i s dotčenými obcemi.
Vážená paní starostko,
přijměte prosím ujištění, že jsme si vědomi historické spádovosti obce Hradčany, jakož i dalších vazeb, které
nepochybně město Tišnov s vaší obcí spojuje. V souladu s výše uvedeným však nemůže město Tišnov
bohužel v současné době zařadit do svých školských obvodů okolní obce z ORP, neboť vedení města
Tišnova je povinno primárně zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého
pobytu na svém území v základních školách zřízených obcí (§ 178 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon ve
znění pozdějších předpisů). Tento krok neznamená, že bychom plošně odmítali přijmout žáky z vaší obce ke
vzdělávání na základních školách. V rámci volných kapacit jsme připraveni i nadále vycházet vstříc.
S poděkováním za pochopení

Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

Bankovní spojení: KB, a.s., Tišnov
Č. účtu: 1425641/0100

IČ: 002 82 707
DIČ: CZ 002 82 707

e-mail: daria.svecova@tisnov.cz
tel: 549 439 824

