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Anotace
Zastupitelstvu města je předkládána souhrnná zpráva o školství za uplynulý školní rok
2019/2020, která vychází z Plánu práce RM a ZM města Tišnova pro rok 2020. Zpráva byla
vytvořena na základě výročních zpráv jednotlivých základních škol, na základě statistických
výkazů a dalších podkladů z mateřských škol a školských zařízení.

Důvodová zpráva
Radě města je předkládána souhrnná zpráva o školství za uplynulý školní rok 2019/2020,
která vychází z Plánu práce RM a ZM města Tišnova pro rok 2020. Zpráva byla vytvořena na
základě výročních zpráv jednotlivých základních škol, na základě statistických výkazů a
dalších podkladů z mateřských škol a školských zařízení.
Ředitele základních škol dle § 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném
znění zpracovávají každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílají ji
zřizovateli. Výroční zpráva o činnosti školy se dle § 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, zpracovává za období předcházejícího
školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá
školské radě ke schválení (§ 168 odst. 1, pís. b zákona č. 561/2004 Sb.). Po schválení školskou
radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném
místě ve škole.
Mateřské školy a střediska volného času nemají ze zákona povinnost výroční zprávu
zpracovávat, ale poskytují zřizovateli údaje o činnosti organizace za školní rok, a to na
základě č. III, odst. j) Pravidel řízení příspěvkových organizací zřízených městem Tišnovem.

ZPRÁVA O ŠKOLSTVÍ
ZA ŠK. ROK 2019/2020
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ (MAP) V ORP

MAP II.
Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnov II.
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/17_047/0009057
Příjemce: město Tišnov
Celkové způsobilé výdaje projektu: 11 509 406, 72 Kč
Vlastní financování způsobilých výdajů projektu: 575 470, 35 Kč
Projekt MAP rozvoje vzdělávání Tišnov II. řeší aktualizaci dokumentu Místní akční plán a
financování opatření naplánovaných v rámci implementace akčního plánu. Projekt je
zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání dětí v mateřských a základních školách ve
správním obvodu ORP Tišnov a budování a rozvoj udržitelného systému komunikace a
spolupráce mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. To znamená společné
informování, vzdělávání, plánování a sdílení partnerských aktivit v území směřujících
k plnění priorit a cílů stanovených ve strategické části MAP, řešení místně specifických
problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Nezbytnými aktivitami projektu jsou
jeho řízení, monitoring a evaluace.
Současný projekt MAP II navazuje na MAP I a je realizován od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021.
Nositelem projektu je město Tišnov. Na území ORP Tišnov působí 30 mateřských, základních
a základních uměleckých škol (včetně školy speciální a komunitní), všechny školy se do
projektu zapojily. Cílem je podpora spolupráce škol, školských zařízení, organizací
neformálního a zájmového vzdělávání při realizaci aktivit naplánovaných v MAPI.
1.1

Zhodnocení druhého roku realizace projektu

V projektu jsou realizovány 4 povinné aktivity: řízení projektu, rozvoj a aktualizace MAP,
evaluace a monitoring MAP a implementace MAP.
V rámci aktivity řízení projektu se setkával realizační tým odborný, realizační tým
administrativní a v rámci aktivity rozvoj a aktualizace MAP zasedaly pracovní skupiny i řídící
výbor. Vznikly povinné pracovní skupiny - čtenářská gramotnost, matematická gramotnost,
rovné příležitosti a financování, dále oborové/tematické - ředitelé, školní družiny a kluby,
kariéroví poradci, cizí jazyky, EVVO a další tematická či oborová setkávání (neziskové
organizace, výchova k demokracii…).
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V aktivitě Místní akční plánování došlo k aktualizaci dokumentace MAP, k 11.6.2020 byl
zpracován aktuální akční plán a z 17.7.2020 máme aktuální Strategický rámec, který je
zveřejněn na webu územní dimenze.
V tomto období probíhalo také budování znalostních kapacit. V rámci aktivity byla
účastníkům zakoupena někdy kniha, CD apod. Semináře, workshopy, výměna zkušeností a
další formy podpory kapacit probíhaly v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání.
Aktivita evaluace a monitoring byla řešena vypracováním Průběžné sebehodnotící zprávy pro
projekt za období 7/2019 – 6/2020.
Na realizaci aktivit Implementace se podílí sdílený IT pracovník, sdílený kariérový poradce,
sdílený logoped a sdílený rodilý mluvčí na podporu výuky cizího jazyka, sdílený expert na
dotace a sdílený expert na veřejné zakázky pomáhají školám v daných oblastech. Nadále
fungují a jsou využívány webové stránky www.maptisnov.cz. Z akčního plánu byla sloučena
témata a připraveno sdílené úložiště pro tyto aktivity, odkaz na něj byl umístěn na web MAP.
Kvůli mimořádné epidemiologické situaci a zavedeným opatřením máme pro základní školy
zajištěného sdíleného ICT metodika (sítě, HW a SW), individuální vzdělávání na Microsoft
Teams a Google Classroom a další následnou podporu experta v distanční výuce.
Proběhlo a nadále na našich školách i v dalších organizacích probíhá inkluzivní šetření Férová
škola vedené Ligou lidských práv. Výsledkem je seznam doporučení a především zpětná
vazba pro danou organizaci. Také se se všemi školami řešil Kodex školy směrem k praxi a
jeho promítnutí do ŠVP a koncepce školy.
Nadále probíhá pravidelné vzdělávání dle potřeb škol a v některých případech i nákup
pomůcek do praxe (emocionální učení Druhý krok, Elixír do škol, Jenčkovi – hudba pro MŠ).
Na podzim 2019 jsme uspořádali Veletrh hraček a her včetně nákupu stavebnic Pony do škol
a Veletrh středních škol.
Uskutečnil se nákup didaktických hraček pro mateřské školy (Klokanovy kufry a kapsy),
jejichž přínosem je rozvoj motorické a mentální stránky dítěte, také sad nářadí na podporu
technických školek, publikací, skládacích dřevěných odrážedel a ponků.
Základním školám byly mimo jiné zakoupeny pracovní sešity a licence na knihy pro kariérové
vzdělávání, pomůcky pro fyzikální pokusy, licence a kurz na výuku anglického jazyka pro
5

nejazykáře či licence časopisu Řízení školy. Zavedli jsme Sdílenou knihovničku, která nabízí
vybrané knižní tituly k využití pro čtení celé třídy (především pro 1. a 2. třídy základních
škol).
Probíhá již třetí řada Akademie pro ředitele pod vedením Vlastimila Jaroše – jde o pravidelný
koučink a mentoring vedení škol a pedagogů zaměřený na leadership, management a
vzájemné sdílení zkušeností, potřeb a poznatků, na podobné téma je zaměřena i licence na
Manažerské impulzy zakoupená některým školám.
Formativní skupina se schází pravidelně a snaží se na školách pod vedením Leony Mechúrové
provést změny v oblasti formativního hodnocení, mapování a moderace postojů k hodnocení a
nastavování osobních cílů.
Věnujeme se i digitální gramotnosti. Do tišnovské knihovny se podařilo získat projekt VISK
II a VISK III na podporu digitální gramotnosti a také byla podána žádost o dotaci do MAS
Brána Vysočiny na Kreativní dílnu v knihovně a muzeu v Tišnově.
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Implementace - náklady MAP

sdílený IT
pracovník
11-12/2019
215 440,00
Kč

MŠ Hradčany
MŠ Lomnička
MŠ Malhostovice
MŠ Svatoslav
MŠ Štěpánovice
MŠ Tišnov, U Humpolky
MŠ Sluníčko, Tišnov
MŠ POHÁDKA Borač
MŠ Níhov
MŠ Na Paloučku, Tišnov
Svazková MŠ VENKOV
ZŠ a MŠ, Deblín
ZŠ a MŠ T.G.Masaryka
Drásov
ZŠ a MŠ Lažánky
ZŠ a MŠ Předklášteří
ZŠ a MŠ Sentice
ZŠ Tišnov, nám. 28. října
ZŠ Tišnov, Smíškova
ZŠ a MŠ Dolní Loučky
ZŠ a MŠ Doubravník
ZŠ Katov
ZŠ a MŠ Nedvědice
ZŠ a MŠ Olší
ZŠ a MŠ Václava Havla
Žďárec
ZŠ Brumov
ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice
ZŠ ZaHRAda
SŠ a ZŠ Tišnov
Základní škola Adama
Bernaua
CoLibri
RC Studánka/DS Potůček
Městská knihovna
SVČ Inspiro
Dětský domov Tišnov

Sdílený
logoped
9/20196/2020
321
120,00 Kč

Sdílený
kariérový
poradce
2/19 12/19

Sdílený
rodilý
mluvčí AJ
9/20196/2020
108
000,00 Kč

23 937,77
23 937,77
23 937,77
23 937,77

Kufřík s
nářadím
pro
technické
MŠ
11.2.2019

3 656,00
3 656,00
3 656,00

64 224,00
64 224,00

64 224,00
64 224,00

1 601,00

171,20
171,20
171,20

1 333,00

1 601,00

171,20

23 937,77

Publika
ce
Zavádě
ní
format
ivního
hodno
cení

171,20

Katalog
pomůcek
v MŠ
6/2019

28.5.20
19

Prac.
sešity
Smart
Course Kariér.vzd
ěl.
172 Kč/ks

400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00

340,00
340,00
340,00
340,00

Dřevěná
odrážedla
2 500,00
Kč

Dřevěné
ponky
4 174,50
Kč

171,20

4 174,50

1 650,00
1 650,00

27 390,00
27 390,00
27 390,00
27 390,00

4 174,50
4 174,50

1 650,00
1 650,00
1 650,00

4 174,50

1 650,00

4 985,00
4 985,00
4 985,00

4 174,50

1 650,00

4 174,50

1 650,00

4 985,00
4 985,00
4 985,00
4 985,00
4 985,00
4 985,00
4 985,00

2 500,00

340,00

342,40

3 656,00

171,20
171,20

16 000,00

1 333,00

1 333,00

340,00

1 601,00

3 656,00

6 020,00
400,00
400,00

340,00
340,00

18 920,00
22 360,00
7 740,00

266,00

171,20
171,20
342,40

3 656,00

10 320,00

266,00

1 601,00
171,20
171,20

27 000,00
27 000,00

266,00

400,00

23 937,77
171,20
171,20
171,20

27 000,00

4 300,00
340,00

Klokanovy
kapsy
15 290,00
Kč

8 600,00

400,00

4 174,50

4 985,00

11 782,20
42 426,70
109 933,00
0,00
24 076,20
95 059,97
42 999,00
14 636,70
5 156,20
42 597,90
28 922,77

27 390,00
27 390,00

27 390,00

9 456,20
5 156,20
41 096,20
5 251,00
4 985,00

1 650,00

15 290,00

171,20
342,40

215 439,93

321
120,00

42 000,00

108
000,00

40 216,00

6 665,00

8 005,00

3 766,40

3 060,00
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1
064,00

4 400,00

78 260,00

7 500,00

41 745,00

21 450,00

79 760,00

CELKEM

57 723,47
64 653,47
37 441,70
124 097,77
27 442,97
101 834,50
35 707,20
54 661,77
27 390,00
98 153,47
68 374,00
92 331,67

4 985,00
4 985,00
4 985,00
4 985,00
4 985,00

266,00

3 656,00

Klokanův
kufr
27 390,00
Kč

27 390,00
27 390,00
27 390,00
27 390,00

400,00

3 656,00

10 000,00

Stavebnice
PONY
4 985,00
Kč

1 650,00
1 650,00
1 650,00
1 650,00

2 500,00
27 000,00

Balsa
1 650,00

4 174,50
4 174,50
4 174,50

2 500,00

1 601,00

3 656,00
16 000,00

64 224,00

Publikace
Vzkvétání
(ČG)
28.3.2019

1 333,00

1 333,00

23 937,77

Eukační
hra
Hobby
7. 6. 2019

3 656,00
3 656,00

23 937,77
23 937,77

Edukační
hra
Tropicano
7.6.2019

Publikace
Veselé
počítání
shudbou
a
pohybem,
CD
18.4.2019

27 390,00
328
680,00

15 290,00

0,00
0,00
25 170,50
171,20
342,40
27 390,00
1 326 421,33

Implementace - náklady MAP
Akademie pro
ředitele
9/2018-12/2019
105 000,00 Kč
MŠ Hradčany
MŠ Lomnička
MŠ Malhostovice
MŠ Svatoslav
MŠ Štěpánovice
MŠ Tišnov, U Humpolky
MŠ Sluníčko, Tišnov
MŠ POHÁDKA Borač
MŠ Níhov
MŠ Na Paloučku, Tišnov
Svazková MŠ VENKOV
ZŠ a MŠ, Deblín
ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Drásov
ZŠ a MŠ Lažánky
ZŠ a MŠ Předklášteří
ZŠ a MŠ Sentice
ZŠ Tišnov, nám. 28. října
ZŠ Tišnov, Smíškova
ZŠ a MŠ Dolní Loučky
ZŠ a MŠ Doubravník
ZŠ Katov
ZŠ a MŠ Nedvědice
ZŠ a MŠ Olší
ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec
ZŠ Brumov
ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice
ZŠ ZaHRAda
SŠ a ZŠ Tišnov
Základní škola Adama Bernaua
ZŠ CoLibri
RC Studánka/DS Potůček
Městská knihovna
SVČ Inspiro
Dětský domov Tišnov

ZUŠ Tišnov

11 666,00
11 666,00

11 666,00
11 666,00
11 666,00

11 666,00
11 666,00

11 666,00

11 666,00
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2
2.1

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Základní údaje

Město Tišnov zřizuje jako své příspěvkové organizace tři mateřské školy – Mateřská škola,
Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace (dále jen MŠ U Humpolky); Mateřská škola
Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace (dále jen MŠ Sluníčko) a Mateřská škola Na
Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace (dále jen MŠ Na Paloučku). V květnu 2020 proběhl
konkurz na ředitelku MŠ Sluníčko a novou ředitelkou byla jmenována s účinností od 1. 8. 2020
Mgr. Renata Pleskačová, která doposud pracovala jako zástupkyně ředitelky školy. Došlo ke
změně i vedoucí školní jídelny a účetní.

Název školy
Mateřská škola,
Tišnov,
U Humpolky,
příspěvková
organizace
Mateřská škola
Sluníčko, Tišnov,
příspěvková
organizace
Mateřská škola
Na Paloučku,
Tišnov,
příspěvková
organizace

2.2

Ředitel

Mgr. Iva
Valová
Mgr.
Renata
Pleskačová
Edita
Brnková

Zástupce
ředitele

Vedoucí šk.
stravování

Mgr. Marta
Doležalová,
Olga Bártová

Jitka
Doušková

Jana
Konečná

Olga
Vršková

Bc. Renata
Petra
Hančíková, DiS. Celnarová

Webové stránky
E-mailová adresa
http://www.msuhumpolky.cz
info@msuhumpolky.cz
jidelna@msuhumpolky.cz

www.slunickoms.wz.cz
slunicko.ms@volny.cz
http://mshorova.webnode.cz
horova.ms@seznam.cz
horova.sj@seznam.cz

Zvolený vzdělávací program

Všechny mateřské školy vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání (RVP PV), který je závazný. Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedly své
školní vzdělávací programy do souladu s tzv. upraveným Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání, a to od 1. září 2017. Upravený RVP PV zohledňuje
v nové kapitole vzdělávání dětí od dvou do tří let věku v mateřské škole včetně podmínek
pro jejich vzdělávání.
Dle vlastního uvážení si školy vytváří vlastní Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání (ŠVP PV), který vychází z RVP PV a splňuje jeho výstupy.
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MŠ U Humpolky
Ve školním roce 2018/2019 byl zpracován nový školní vzdělávací program „MY S
PÍSNIČKOU JDEM CELÝM ROKEM.“ Tento ŠVP byl i v roce 2019/2020 nadále
implementován. Podle tohoto programu bude mateřská škola pracovat do konce školního
roku 2020/2021.
Při novém zpracování ve školním roce 2018/2019 byly do ŠVP zakomponovány nové
legislativní změny, aby školní vzdělávací program splňoval požadavek novelizovaného
školského zákona a inovovaného RVP PV. Zejména šlo o zařazení nových kapitol a o správná
terminologická označení. Posláním zařízení je být školou, která slouží především dětem a
jejich rodičům, rozvijí osobnost každého dítěte, vede dětí k osvojování pravidel chování a
mezilidských vztahů, dbá na zdravý rozvoj dítěte, na pocit spokojenosti, bezpečí a jistoty.
Snahou bylo najít cestu k rodičům jako k partnerům, kteří se spolupodílí na rozvoji svých
dětí.
V průběhu roku měli rodiče možnost aktivně se zapojit do aktivit, které se zaměřovaly
především na úspěšné zvládnutí školní docházky. Mateřská škola umožnila rodičům a jejich
dětem navštěvovat edukativně stimulační skupiny. Při vzdělávání byl kladen důraz na
individuální a skupinovou práci, při práci byly rovnoměrně zařazovány spontánní i řízené
činnosti. Děti byly vedeny ke vzájemné spolupráci, respektování se, ohleduplnosti.
MŠ Sluníčko pracuje dle ŠVP PV, který je součástí republikového programu „Škola
podporující zdraví v ČR – Zdravá mateřská škola“. Záměrem programu škola podporující
zdraví je pomáhat podporovat zdraví v jeho celkovém pojetí (tělesném i duševním) v
podmínkách mateřské školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. Cílem je
trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jedince, dítěte, pedagoga i zaměstnanců
školy v součinnosti s rodiči a s obcí po stránce tělesné, duševní i sociální. Plnění cílů je
zaměřeno pozitivně na posilování a vytváření optimálních předpokladů rozvoje jedince a
současně je nástrojem včasné prevence civilizačních chorob, antisociálního chování a
závislostí.
Národní síť Škol podporujících zdraví v ČR (jejím garantem je Státní zdravotní ústav) je
součástí celoevropské Schools for Health in Europe (Školy pro zdraví v Evropě), garantované
Světovou zdravotnickou organizací pro evropské země (WEO Euro).
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MŠ Na Paloučku zpracovala školní vzdělávací program v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání. Ten byl platný do 31. 8. 2020. Před zahájením
školního roku 2019/2020 byl inovován s platností do 31. 8. 2023. Aktualizovaný ŠVP
pokračuje v prosazování přístupu, jehož cíle směřují k dítěti, k jeho rozvoji a učení. Mateřská
škola uplatňuje integrované vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce
založenými na prožitkovém učení, umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených
souvislostech a získávat reálnější a srozumitelnější pohled a aktivní postoj k němu. Školní
vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Na Paloučku směřuje
k rozvoji a osvojení klíčových kompetencí. Dítě je chápáno jako jedinečná, neopakovatelná
osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána. Vychází ze znalosti dětí,
jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace. Vztah učitelky
k dítěti se stává partnerský. V komunikaci převažují projevy náklonnosti a důvěry, mateřská
škola umožňujeme dítěti uplatnit jeho mnohostrannou aktivitu a přirozený projev. Dítě
dostává šanci spolurozhodovat, souhlasit i oponovat a vstupovat do dění jako rovnoprávný
účastník. Prioritou je individuální, citlivý přístup ke každému dítěti podle jeho potřeb.
Ve všech třídách se pracuje s prvky programu Začít spolu, založeném na třech základních
principech:
1. integrované učení hrou v centrech aktivit
2. individuální přístup k dítěti
3. úzká spolupráce s rodinou
Důležitým znakem programu Začít spolu je uspořádání prostředí třídy do center aktivit, ve
kterých děti realizují spontánní hry i řízené činnosti. Školní vzdělávací program mateřské
školy Na Paloučku vychází z prostředí, které děti obklopuje, které pozorují a poznávají.
Životní prostředí je vnímáno citlivě, děti jsou seznamovány s ekologií, učí se o
rozmanitostech světa, přírody, kultury a společenství. Děti jsou vedeny ke zdravému
životnímu stylu, vytváření pozitivních mravních hodnot a k podpoře pohybového rozvoje.
Vzdělávání v mateřské škole je založeno na vlastních činnostech dětí, na jejich prožitku a
dostatku volného pohybu.
V ŠVP PV byly ponechány tři projekty – logopedický, environmentální a projekt zaměřený na
prevenci rizikového chování. Projekt enviromentální výchovy s názvem „Každý malý kluk a
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holka ví, co přináší svět, město, les i louka“ byl zaměřen na část „Město“. Nebylo možné jej
ale dokončit a prezentovat rodičům z důvodů uzavření školy od 16. 3. kvůli koronaviru, a
otevření školy v omezeném režimu od 25. 5. 2020.
Logopedickou depistáž a doporučení rodičům zajišťovala sdílená logopedka z MAP Tišnov
paní Mgr. Vyplašilová, která pokračovala v nápravě řeči s některými dětmi i v době uzavření
MŠ dálkovým přístupem.
Škola v průběhu školního roku pokračovala ve sběru papíru (Soutěž s panem Popelou),
drobné vyřazené elektrotechniky (Zelená škola) a také ve sběru hliníku. Bohužel byla nucena
sběr hliníku a papíru ukončit z důvodu hygienických opatření. Sběr probíhal nadále pouze u
elektroodpadu.
Pokračovala v realizace dotačního projektu MŠMT z OP VVV s názvem „Šablony do MŠ“
konkrétně v realizaci Šablon II. Opět byla využita personální šablonu školního asistenta na 0,5
úvazku, dále tematická setkávání s rodiči – přednášky a semináře pro rodiče na různé téma a
další šablony k rozvoji výchovně vzdělávací práce – nové metody, sdílení praxe s jinými
školami, supervizní setkávání.

2.3

Personální zabezpečení

V MŠ U Humpolky ve školním roce 2019/2020 pracovali ve všech 5 třídách odborně
způsobilé učitelky, na pracovišti Humpolka a Květnická ve dvou třídách pracují školní
asistentka na úvazek 0,5. Je vedena jako provozní zaměstnankyně a je financována z OP
VVV ve výzvách Šablony pro MŠ a ZŠ. Asistentka se aktivně podílela na tvorbě nového
IVP, na jeho hodnocení, spolupracovala s rodinami, SPC, asociací – APLA.
Z prostředků zřizovatele je hrazena mzda účetní a personalisty školy. I v roce 2019/2020
zajišťovala školní kuchyně mateřské školy stravování pro Dětskou skupinu Potůček. Odměny
zaměstnanců školní kuchyně byly hrazeny z prostředků zřizovatele.
V MŠ Na Paloučku v tomto školním roce v provozu a školní jídelně měli dva zaměstnanci
dva pracovní poměry se zkrácenými úvazky. Z dotačního projektu MŠMT z OP VVV
s názvem „Šablony II“ do července 2018 byl hrazen nepedagogický zaměstnanec – školní
asistentka na úvazek 0,5 a 1 asistent pedagoga na úvazek 0,5.

12

V MŠ Sluníčko ve školním roce 2019/2020 ve 3 třídách, kde byly umístěny děti se
speciálními vzdělávacími potřebami, pracovali celkem 4 asistenti pedagoga (přepočtený
úvazek 2,5) MŠ navštěvovaly 3 dětí se speciálně vzdělávacími z toho 1 dítě s poruchami
autistického spektra.

Fyzický počet/přepočtený
2015/2016
Celkový počet pedagogických pracovníků

MŠ U Humpolky
10/10 bez AP
11/10,5 s AP

MŠ Sluníčko
10/10 bez AP
11/10,5 s AP
10/10
11/10,5

MŠ Na Paloučku
10/9,735

Z toho odborně způsobilých

10/10

Provozní zaměstnanci

6/3,4

5/3,1

4/3,125

Zaměstnanci školní kuchyně

6/4

4/3,2

3/3,275
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Fyzický počet/přepočtený
2016/2017

MŠ U Humpolky

MŠ Sluníčko
10/10 bez AP
12/11 s AP
1/0,5 logoped
10/10
12/11

MŠ Na Paloučku

Celkový počet pedagogických pracovníků

12/11
Z toho AP 2/1

Z toho odborně způsobilých

12/11

Provozní zaměstnanci

6/4,5

5/3,1

4/3,125

Zaměstnanci školní kuchyně

5/4

4/3,2

3/3,275

10/9,735
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Fyzický počet/přepočtený
2017/2018

MŠ U Humpolky

MŠ Sluníčko
10/10 učitelky
2/1,25 AP
1/0,5 logoped
10/10
2/1,25 AP
1/0,5

Celkový počet pedagogických pracovníků

10/10
2/1,25 AP

Z toho odborně způsobilých

10/10
2/1,25 AP

Provozní zaměstnanci

6/3,825

5/3,1

Zaměstnanci školní kuchyně

5/4,875

4/3,2

MŠ Na Paloučku
10/9,5 do 3.10.2017
11/10 od 3.10.2018
(využití AP k dítěti)
10

3 / 2,925
3 / 3,075

Asistent pedagoga (AP)

Fyzický počet/přepočtený
2018/2019

Provozní zaměstnanci

5/3,32

MŠ Sluníčko
10/10
3/2 AP
1/0,5 logoped
10/10
3/2
1/0,5
5/3,1

Zaměstnanci školní kuchyně

4/88

4/3,2

Celkový počet pedagogických pracovníků

MŠ U Humpolky
12/11,5

12/11,5

Z toho odborně způsobilých

Asistent pedagoga (AP)
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MŠ Na Paloučku
11/10

4/3,075

11/10

4/2,925

Fyzický počet/přepočtený
2019/2020

MŠ U
Humpolky

12/11,75

MŠ Sluníčko

Provozní zaměstnanci *

6/3,7

12/10,82
učitelek
4/2,5 as.ped
1/0,5 logoped
12/10,82
učitelek
4/2,5 as.ped
1/0,5 logoped
5/3,1

Zaměstnanci školní kuchyně

5/4,5

4/3,00

Celkový počet pedagogických pracovníků

12/11,75
Z toho odborně způsobilých

MŠ Na
Paloučku

12/10,9

4/3,075

11/10

4/3,125

*V provozních zaměstnancích je také uveden školní asistent pracující v MŠ.

2.4

Údaje o úplatě za vzdělávání, počtech dětí a tříd

Město Tišnov jako zřizovatel povolilo všem mateřským školám výjimku z nejvyššího počtu
dětí ve třídě na maximální možnou hranici 28 dětí, a to vzhledem k velkému zájmu o
předškolní vzdělávání v mateřských školách. V MŠ Na Paloučku na základě vyjádření
Krajské hygienické stanice Brno byla tato výjimka zamítnuta a ve školním roce 2016/ 2017
byla snížena kapacita ze 140 na 130 dětí. Tento stav zůstal i v dalších školních rocích 2017/
2018 , 2018/2019 i 2019/2020. Stavební kapacita MŠ U Humpolky je 147 dětí, ale povolená
kapacita KHS Brno je pouze 140 dětí.
Na základě vyhl. č. 14/2005 v pozdějším znění vyhl. č. 43/2005 Sb. a vyhl. č. 214/2012
stanovily ředitelky mateřských škol úplatu za předškolní vzdělávání na šk. rok 2019/2020
následujícím způsobem (viz tabulka). Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 %
skutečných průměrných neinvestičních nákladů na předškolní vzdělávání na dítě v
uplynulém kalendářním roce s výjimkou nákladů poskytnutých ze státního rozpočtu.
Úplata se vztahuje na předškolní vzdělávání, ne na školské služby, proto se do nákladů
nezapočítávají náklady na stravování, dětské akce, doplňkovou činnost apod. (pro
porovnání jsou uvedeny i přehledy za předchozí období).
Úplatu za vzdělávání, tzv. „školkovné“, může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte
v předškolním zařízení jako slevu na dani, to dle Zákona o daních z příjmů (zákon č.
586/1992 Sb.), §35. Výše školkovného je rovna minimální mzdě. Školkovné uplatňuje pouze
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ten z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Školkovné je sleva přímo na dani,
takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a ne jen daňový náklad. Pro rok 2019 a pro daně
z příjmu v roce 2019 bylo školkovné stanoveno na maximální výši 13 200 Kč. To odpovídalo
výši minimální mzdy pro rok V roce 2020 opět zvýšila minimální mzda na 14 600 Kč, tak
pro daňové přiznání za rok 2020 bude platit výše slevy na dani 14 600 Kč.

Název školy

Úplata za vzdělávání ve
školním roce 2017/2018
v Kč/měs.

Úplata za vzdělávání
ve školním roce
2018/2019 v Kč/měs.

Úplata za vzdělávání
ve školním roce
2019/2020 v Kč/měs.

435,455,550,-

540,495,550,-

580,465,530,-

MŠ U Humpolky
MŠ Sluníčko
MŠ Na Paloučku

Pro srovnání jsou uvedeny údaje nejen za školní rok 2019/2020, ale i za školní roky předešlé.

Výpočet úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019
Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných neinvestičních nákladů na předškolní vzdělávání na dítě v uplynulém
kalendářním roce s výjimkou nákladů poskytnutých ze SR
(Úplata se vztahuje na předškolní vzdělávání - ne na školské služby, proto se do nákladů nezapočítávají náklady na stravování, dětské akce,
doplňkovou činnost …)

MŠ Sluníčko
Celkové náklady dle účetního výkazu k 31.
12. 2017

MŠ Na Paloučku

MŠ U Humpolky

9 631 030,87

8 779 369,28

10 209 360,72

-6 641 215,73
-798 505,00
-210 650,00
-53 675,50
-352 511,00
1 574 473,64
131,30

-5 981 717,70
-778 778,25
0,00
-13 000,00
-279 334,76
1 726 538,57
130,00

-7 207 624,36
-1 106 672,65
0,00
-13 765,00
-67 549,00
1 813 749,71
138

11 991,42
5995,71
499,6425
495,-

13 281,07
6640,532962
553,3777468
550,-

13 143,11
6571,56
547,63
540,-

odečet - MŠMT - platy, mzdy, odvody, FKSP
(dle výkazu Finanční vypořádní dotací poskytnutch krajům zúčtování se SR k 31. 12. 2016)

odečet - stravování, potraviny
odečet - dětské akce
odečet- doplňková činnost
"šablony"
upravené náklady
PRŮMĚRNÝ POČET DĚTÍ
Náklady po úpravě/průměrný počet dětí
50% na dítě
na měsíc
Zaokrouhleno
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Výpočet úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020
MŠ Sluníčko
MŠ Na Paloučku
MŠ U Humpolky
Celkové náklady dle účetního výkazu k 31.
12. 2018
9 891 795,92
9 393 311,74
11 101 981,60
odečet - MŠMT - platy, mzdy, odvody, FKSP
(dle výkazu Finanční vypořádní dotací poskytnutch krajům zúčtování se SR k 31. 12. 2018)

odečet - stravování, potraviny
odečet - dětské akce
odečet- doplňková činnost
"šablony"
upravené náklady
PRŮMĚRNÝ POČET DĚTÍ

-7 347 665,00
-740 199,00
-163 485,00
-44 626,00
-144 516,00
1 451 304,92
130,00

-6 756 229,70
-755 579,77
0,00
0,00
-222 267,24
1 659 235,03
129,00

-7 791 748,00
-1 159 349,40
0,00
-18 724,50
-242 634,00
1 889 525,70
134,42

Náklady po úpravě/průměrný počet dětí
50% na dítě
na měsíc
Zaokrouhleno

11 163,88
5581,94
465,1618333
465,-

12 862,29
6431,143527
535,9286273
530,-

14 056,88
7028,44
585,70
580,-

Šk. r. 2015/2016 - Údaje o počtech dětí a tříd v MŠ

Název školy

Prům. počet
dětí na třídu

Počet dětí

Kapacita
Počet
tříd

Celodenní
docházka

Polodenní
docházka

S omezenou
docházkou

5

140

0

0

28

140

5

132

0

0

26,4

150

5

140

0

0

28

510

15

410

0

0

27,46

MŠ

ŠJ

MŠ U Humpolky

147

220

MŠ Sluníčko

132

MŠ Na Paloučku

140

Celkem

419

Šk. r. 2016/2017 - Údaje o počtech dětí a tříd v MŠ

Název školy

Prům. počet
dětí na třídu

Počet dětí

Kapacita
Počet
tříd

Celodenní
docházka

Polodenní
docházka

S omezenou
docházkou

5

140

0

0

28

140

5

132

0

0

26,4

150

5

130

0

0

26

510

15

402

0

0

27,46

MŠ

ŠJ

MŠ U Humpolky

147

220

MŠ Sluníčko

132

MŠ Na Paloučku

130

Celkem

409

Šk. r. 2017/2018 - Údaje o počtech dětí a tříd v MŠ

Název školy

Prům. počet
dětí na třídu

Počet dětí

Kapacita
Počet
tříd

Celodenní
docházka

Polodenní
docházka

S omezenou
docházkou

5

137*

0

0

27,4

140

5

130

0

0

26

130

150

5

130

0

0

26

409

510

15

397

0

0

26,46

MŠ

ŠJ

MŠ U Humpolky

147

220

MŠ Sluníčko

132

MŠ Na Paloučku
Celkem

*Včetně jednoho dítěte, které se vzdělávalo podle § 34b školského zákona.
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Šk. r. 2018/2019 - Údaje o počtech dětí a tříd

Název školy

Prům. počet
dětí na třídu

Počet dětí

Kapacita
Počet
tříd

Celodenní
docházka

Polodenní
docházka

S omezenou
docházkou

5

132

1

0

26,6

5

130

0

0

26

150

5

128

0

0

25,6

510

15

390

0

0

26,06

MŠ

ŠJ

MŠ U Humpolky

147

220

MŠ Sluníčko

132

140

MŠ Na Paloučku

130

Celkem

409

Šk. r. 2019/2020 - Údaje o počtech dětí a tříd
Kapacita
Název školy

Počet
tříd

Celodenní
docházka
122

Polodenní
docházka
0

S omezenou
docházkou
0

5

128
130

0
0

0
0

15

390

0

0

MŠ

ŠJ

MŠ U Humpolky
MŠ Sluníčko

147
132

220
140

5
5

MŠ Na Paloučku

130

150

409

510

Celkem

2.5

Prům. počet
dětí na třídu

Počet dětí k 30. 9. 2019

24,4
25,6
26
26,06

Individuálně integrované děti

Při práci s individuálně integrovanými dětmi školy spolupracovaly mateřské školy
s odbornými pracovišti – speciálně pedagogickými centry a pedagogicko-psychologickou
poradnou. Byly vytvářeny podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením – např.
nákup odpovídajících hraček, kompenzačních pomůcek. Děti se vzdělávaly podle
individuálního vzdělávacího plánu.

V MŠ U Humpolky v uplynulém školním roce byly umístěny dvě integrované děti s
diagnostikou PAS (poruchy autistického spektra). Při práci byl kladen důraz na strukturovaný
způsob učení, vizualizaci. Při vzdělávání byly využívány pomůcky z mateřské školy, byly
zhotoveny pomůcky nové, postupně byly zakoupeny různé vícedílné strukturované krabice,
dokupovány nové na základě doporučení SPC (speciálního pedagogického centra). Škola
aktivně spolupracovala se SPC na Štolcově ulici v Brně a občanským sdružením APLA
(asociace pomáhající lidem s autismem). V průběhu roku proběhly konzultační hodiny
speciálního pedagoga sdružení APLA přímo v mateřské škole. Cílem bylo zhodnocení
dosavadního způsobu práce školy a stanovení dalšího postupu. V tomto směru byla mateřská
škola opět hodnocena nadstandardně. Škola pro tři děti zpracovala plán pedagogické podpory,
který byl využit při dlouhodobé práci s dítětem a následném vyšetření v PPP (pedagogickopsychologické poradny) v Brně. Obě integrované děti docházku do MŠ k 31. 8. 2020
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ukončily. Jedno plní předškolní vzdělávání v přípravné třídě Základní a Praktické školy ve
Velké Bíteši, druhé plní povinnou školní docházku na běžné ZŠ.
V MŠ Sluníčko ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo MŠ 8 dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami. Všem dětem byl poskytován 3. stupeň podpůrných opatření. Ve 4
třídách, kde byly děti umístěny, pracovali celkem 4 asistenti pedagoga.
Všechny děti se SVP pracovaly podle individuálního vzdělávacího programu, který
vypracovala MŠ ve spolupráci se speciálními pedagogickými centry a pedagogicko –
psychologickou poradnou. Organizace spolupracovala s následujícími SŠP (speciálními
školskými pracovišti):
-

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a MŠ logopedické, Brno, Veslařská 234,
pobočka Blansko, Seifertova 1553/3, 678 01 – 4 děti;

-

Speciálně pedagogické centrum Štolcova 301/16, 618 00 Brno – 1 dítě;

-

Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace;

-

Speciálně pedagogické centrum pracoviště Brno, Husovická 14, 614 00 – 1 dítě

-

SPC při MŠ a ZŠ Brno, Kociánka 2801/6a, Brno.

Díky individuálnímu přístupu a spolupráci učitelek, logopedky i asistentů se potíže dětí
zmírnily, je patrné zlepšení v problematických oblastech. Spolupráci s rodinami
integrovaných dětí byla dobrá.
V mateřské škole se pracuje i s dětmi, které se jeví jako nadané. Svoje schopnosti a
dovednosti rozvíjejí individuálně v činnostech ve třídách nebo v zájmových aktivitách.
Využívá se spolupráce s rodiči, konzultují se zájmy dětí a převažují snahy individuálně
vyhovět potřebám dětí a činnosti jim přizpůsobit. K tomu se využíbá poznatků ze seminářů,
zaměřených na vyhledávání, diagnostiku a práci s nadanými dětmi.
V MŠ Na Paloučku v roce 2019/2020 bylo integrováno jedno dítě s mentálním postižením
třetího stupně – autismus s asistentem pedagoga na půl úvazku.

2.6

Údaje o přijímacím řízení

Přípravy na přijímací řízení na školní rok 2020/2021 probíhaly od ledna 2020 také formou
elektronické podpory, tak jako v předchozích letech. Samotnému přijímacímu řízení
předcházely opět dlouhodobé náročné přípravy. Byla stanovena jasná kritéria pro přijímací
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řízení. Každé kritérium bylo bodově ohodnoceno. Systém automaticky seřazoval zájemce
podle celkového počtu získaných bodů. I přesto byla nutná vzájemná spolupráce ředitelek
škol a referentky MěÚ, a to nejen při naplnění systému aktuálními údaji, ale i při stanovení
priority zvolené příslušné mateřské školy. Rodičům bez přístupu k internetu či možnosti tisku
přihlášky bylo umožněno toto na městském úřadě, i přesto, že situace v březnu 2020 byla
ztížena epidemií koronaviru a legislativními omezeními.
Ve vykazovaném období neproběhl v mateřských školách z důvodů epidemie COVID-19 Den
otevřených dveří, ani standardní zápis do MŠ. Rodiče předávali přihlášky bez přítomnosti
dětí, došlo ke změně administrace lékařského potvrzení o očkování. Vzhledem ke změnám
přijímacího řízení i na ZŠ, provozu PPP – byly ještě v průběhu července a srpna přijaty další
děti.
Mateřská škola U Humpolky měla výrazně složitější situaci při umísťování dětí vzhledem ke
dvěma pracovištím a různému celkovému počtu přijímaných dětí na jednotlivá pracoviště.
V průběhu řízení byla vydána nejen Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, ale také Zpětvzetí.
Elektronický systém byl pozitivně vnímán i rodiči. Z celkového počtu přihlášených se
objevilo v letošním přijímacím řízení řádově několik zákonných zástupců (celkem 5 rodičů),
kteří požádali o pomoc s vyplněním či vytisknutím přihlášky na MěÚ.

2.7 Údaje z elektronického systému pro přijímací řízení do MŠ pro rok 2019/2020
- tyto údaje byly pořízeny k 30. 6. 2020

2.7.1 Obecný souhrn
Počet škol: 3

Vypsaná volná místa: 108

Celkový počet vygenerovaných žádostí: 165

Celkový počet podaných žádostí: 155

Počet dětí ze spádové oblasti: 118

Děti bez určené spádové školy: 0

Přijaté děti: 109

Nepřijaté děti: 45

2.7.2 Věkové rozložení
Věk dítěte
5letí

Přihlášených dětí Z města Tišnova Mimo město
13 ( 12 / 0 )
13 ( 12 / 0 )
0(0/0)
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Věk dítěte

Přihlášených dětí Z města Tišnova Mimo město

4letí
13 ( 13 / 0 )
12 ( 12 / 0 )
1(1/0)
3letí
76 ( 73 / 3 )
69 ( 67 / 2 )
7(6/1)
3letí (1.9. - 31.12.) 39 ( 11 / 28 )
37 ( 11 / 26 )
2(0/2)
2letí a mladší
53 ( 11 / 42 )
50 ( 11 / 39 )
3(0/3)
155 ( 109 / 45 )
144 ( 102 / 41 ) 11 ( 7 / 4 )
Celkem dětí
Poznámka: počet dětí celkem (přijatých dětí / nepřijatých dětí)

Přijímací řízení pro jednotlivé školní roky:
MŠ U Humpolky

Počet přihlášených

20220/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013*
2011/2012*

79
85
85
86
100
59
59
53

MŠ Sluníčko

Počet přihlášených

2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012

59
83
113/ 42 zpětvzetí
106/ 25 zpětvzetí
121/ 40 zpětvzetí
60
55
66
54
33

MŠ Na Paloučku

Počet přihlášených

2020/2021
65/19 zpětvzetí
2019/2020
75/ 22 zpětvzetí
2018/2019
81/ 30 zpětvzetí
2017/2018
73
2016/2017
56
2015/2016
56
2014/2015
72
2013/2014
40
2012/2013
53
2011/2012
51
* k těmto rokům nemá škola čísla k dispozici

Počet přijatých (údaj včetně
odkladů a změn k 1. 9.)
39
38
40
27
46
56
44
44

Počet přijatých (údaj
včetně odkladů a změn
k 1. 9.)
42
35
51
45
45
42
32
57
42
30

Počet přijatých (údaj
včetně odkladů a změn
k 1. 9.)
31
34
48
38
21
40
51
27
40
39
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Počet nepřijatých
16
16
32
33
3
15
9

Počet nepřijatých
17
14
20
36
36
18
23
9
12
3

Počet nepřijatých
15
19
3
35
35
16
21
13
13
12

2.8

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá ve všech mateřských školách na základě
plánu vzdělávání. Vedoucí pracovníci se zaměřili především na problematiku související
s vedením školy – změny školského zákona a souvisejících právních předpisů, dále např.
seminář ohledně diagnostiky školní připravenosti, společné setkání ředitelů MŠ, vedoucí
školního stravování sledovaly novinky ve školním stravování - alergeny a dietní stravování.
Ostatní pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v oblasti metodiky hudebních, pohybových a
výtvarných činností s dětmi, v oblasti environmentální výchovy, podpory zdraví v předškolní
výchově a zdravotnických znalostí PP. Všechny semináře byly akreditovány MŠMT.
Zaměstnanci využívali především nabídky Střediska služeb školám a NIDV, dále INFRA, a
také bylo využíváno seminářů MAS Brána Vysočiny, kterých se zúčastnilo jak vedení škol,
tak i pedagogové. Velmi přínosné byla školení pořádaná pro ředitele a ekonomické
pracovníky zaměřené na novou legislativu spojenou s novým systémem financování škola a
školských organizací. Velká část školení byla v době koronaviru od března do konce května
pozastavena. Některá se podařilo zajistit formou on-line prostřednictví elektronické platformy.
MŠ U Humpolky:
DVVP probíhalo ve spolupráci s MAP Tišnov, PPP Brno, NIDV BRNO, Tandem Brno,
Alkonium centrum, ČŠI Brno.
Říjen 2019
Hudba a pohyb v MŠ - 2 zaměstnankyně
Technická zručnost a Polytechnická výchova – 1 zaměstnankyně
Listopad 2019
Tvoření ŠVP v programu InspIS – 2 zaměstnankyně
Přírodovědná gramotnost – 1 zaměstnankyně
Leden 2020
Diagnostika dítěte v MŠ – 2 zaměstnankyně
Únor - Květen 2020
Supervize v MŠ – vedení MŠ a učitelky MŠ
Únor 2020
ESS v MŠ - 1 zaměstnankyně
Duben 2020
Dítě s ADHD - webinář – 1 zaměstnankyně
Květen 2020
Parazitární onemocnění dětí – webinář – 6 zaměstnankyň
Červen 2020
Financování školství – webinář – 2 zaměstnankyně
Červen 2020
Spisová a skartační služba – 1 zaměstnanec
Srpen 2020
Individualizace ve vzdělávání a prožitkové učení – 5 zaměstnankyň
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MŠ Sluníčko:
Všichni zaměstnanci – Školení první pomoci
Konečná
Stres a jak mu předcházet - MAP
- Psychohygiena - MAP
- Školní legislativa – Puškinová - MAP
- Technické MŠ - MAP
- Zákon o ochraně veřejného zdraví
- Aktuální změny v práci vedoucího pracovníka 2x – MAP
Pleskačová
Teplá

Stres a jak mu předcházet - MAP
Psychohygiena - MAP
Školní legislativa – Puškinová - MAP
Aktuální změny v práci vedoucího pracovníka – MAP
Aktuální novely právních předpisů ve školství – Zeman – MAP
FKSP od A do Z
Na čem záleží, …..když mám strach - MAP

Zemánková

Flétnička v MŠ
O strašidlech a čarování – hud. poh. seminář – MAP
Elixír do škol – Létající centrum do škol - MAP
Na čem záleží, …..když mám strach - MAP
Diagnostika předškolního dítěte

- Flétnička v MŠ
- strašidlech a čarování – hud. poh. seminář – MAP
- Na čem záleží 2 – komunikace a vztahy - MAP
Vojtová D
- Poruchy autistického spektra u dětí předškol. věku
- O strašidlech a čarování – hud. poh. seminář – MAP
- Enviromentální odpovědnost - MAP
- Na čem záleží, …..když mám strach - MAP
Kohoutová
- Poruchy autistického spektra u dětí předškol. věku
- O strašidlech a čarování – hud. poh. seminář
Dvořáková
- Zákon o ochraně veřejného zdraví, hyg. minimum
Pospíšilová
- Zdravé stravování
- Zákon o ochraně veřejného zdraví, hyg. minimum
Vojtová A.
- Zákon o ochraně veřejného zdraví, hyg. minimum
Benešová
- Na čem záleží, …..když mám strach – MAP
Mažárová
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- Na čem záleží, …..když mám strach – MAP
Výrostová
- Diagnostika předškolního dítěte
- Na čem záleží, …..když mám strach – MAP
Trtílková
-

Na čem záleží 2 – komunikace a vztahy - MAP

MŠ Na Paloučku:
Brnková - ředitelka
- Supervizní setkávání v Brně – Alkion centrum – pokračování
- Je učitelka anděl? – konference Infra – MŠMT- 27632/2019-1-800
- Aktuální novely právních předpisů – MAP Tišnov
- Jak nastavit a vykázat práci pedagogů MŠ s ohledem na nové financování – MŠMT-27732/2019-1-924
- Nemluv o tom a udělej to –MAP Tišnov - MSMT-1228/2019-1-89
Hančíková – zástupkyně ředitelky
- Konvička – konference k EVVO v MŠ – čj. MŠMT 17123/2019-1-574
- OMEP – Děti- cizinci v české mateřské škole a jejich podpora, MSMT -32685/2019-1
- Právní předpisy a praxe v MŠ aktuálně – MŠMT-34553/2019-1-1134
- Já, ty, my dohromady – MAP Tišnov - MŠMT-1228/2019-1-89
Jedličková - učitelka
- Polytechnická zručnost – interaktivní workshop – MAP Tišnov
- Efektivní spolupráce učitele a asistenta pedagoga – MAP Tišnov
- Já, ty, my dohromady – MAP Tišnov - MŠMT-1228/2019-1-89
Novotná - učitelka
- Nové náměty a možnosti, jak podporovat polytechnickou výchovu v MŠ – MŠMT – 26121/2018-2-836
- Otázky laterality v předškolním věku – MŠMT 7235/2017-2-646
Baláková - učitelka
- Čtenářská pregramotnost v MŠ – MŠMT – 329292018-1-971
- Nemluv o tom a udělej to – z MAP Tišnov - MSMT-1228/2019-1-89
Spurná - učitelka
- Technické školky – Železné- MAP Tišnov
Rausová- učitelka
- VZ ZdrSem – první pomoc zážitkem
Puklová- učitelka
- Začínáme učit v MŠ – MŠMT-25735/2018-1-808
Kulašová- učitelka
- Děti s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ – MŠMT-27307/2019-1-861
Hudská - učitelka
- Polytechnická zručnost – interaktivní workshop – MAP Tišnov
Brnková L. – asistent pedagoga
- Inspirace pro rukodělné činnosti - MŠMT-8282/2019-1-355
Celnarová – vedoucí školní jídelny
- Hygienické minimum ve školním stravování
- Zdravá strava – kuchařky ve škole
Rozkošná - kuchařka
- Zdravá strava – kuchařky ve škole
Jakubcová – pomocná kuchařka
- Hygienické minimum ve školním stravování

2.9

Údaje o dalších aktivitách škol a účasti na veřejném životě

Všechny mateřské školy organizují pro děti během roku řadu zajímavých akcí jak přímo
v Tišnově (návštěvy radnice, městské knihovny, betlému v kostele sv. Václava, Podhoráckého
muzea, moštárny, výstavy drobného zvířectva, výstavy ovoce a zeleniny na ZŠ nám. 28. října,
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Hasičského záchranného sboru, vycházky Klucaninou a na rozhlednu), tak i mimo Tišnov
(hrady, zámky, jeskyně, planetárium, zahradní železnice, ZOO…). Rodiče mohou zhlédnout
vystoupení svých dětí na školních besídkách, neodmyslitelné jsou oslavy a svátky přímo
v MŠ (Mikuláš, Vánoce, MDD, karneval, tematické dílničky a tvoření pro rodiče s dětmi,
probouzení či uspávání zahrady, besídky …). Děti navštěvují divadelní a hudební představení,
velice oblíbené jsou návštěvy umělců přímo v MŠ (kouzelník apod.).
Děti také pravidelně vystupují na akcích pořádaných městem, Městským kulturním
střediskem a ZUŠ (trhové slavnosti na náměstí, CSS Tišnov, Králova – Den seniorů, Den
hudby), účastní se výtvarných, sportovních a sběrových soutěží a přehlídek, pro děti je
zajištěn předplavecký výcvik v plavecké škole. V každé MŠ proběhl den otevřených dveří,
školy prezentují svoji činnosti na www stránkách a v Tišnovských novinách.
Samozřejmostí při zajištění chodu mateřských škol je nadstandardní spolupráce se
zřizovatelem, jako hlavním partnerem, kde je kladen důraz na vzájemnou důvěru a šíření
dobrého jména města. Např. spolupráce při tvorbě rozpočtu k zajištění chodu mateřské školy,
investiční akce, pomoc při odstraňování nevhodných dřevin, větví a porostu na zahradě MŠ,
údržba čistoty okolo MŠ, opravy a udržování budov, elektronický zápis aj.
Všechny mateřské školy také v uplynulém školním roce spolupracovaly s tišnovskými
základními školami. V rámci této spolupráce probíhala společná setkávání mezi pedagogy MŠ
a ZŠ a rodiči za účelem předání informací o způsobu práce s dětmi v MŠ a ZŠ, dále návštěvy
prvních tříd, účast na společných akcích pořádaných základními školami.
Velmi významná je spolupráce s volnočasovými organizacemi či s nestátními neziskovými
organizacemi ve městě (Inspiro, MěKS - knihovna, RC Studánka, Ekoporadna Tišnov,
Kynologický klub…), a také s záchrannými složkami (Policie ČR, Hasiči Tišnov, Městská
policie Tišnov).
Zcela samozřejmá byla i spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálněpedagogickými centry při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami či odborníky
zajištění logopedické péče. Na prvním místě stojí ale spolupráce s rodiči. Bez jejich podpory a
pochopení by nemohl probíhat výchovně vzdělávací proces v MŠ. V MŠ Na Paloučku rodiče
velmi aktivně pracují v Klubu rodičů Na paloučku, Tišnov, z.s. Všechny aktivity mateřských
škol, účast na veřejném životě a spolupráce se sociálními partnery byla z důvodů
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legislatvivních opatření nouzového stavu epidemie přerušena omezena či pozastavena,
protože mateřské školy byly od 6. 3. 2020 do 25. 5. 2020 uzavřeny. Po znovuotevření došlo
k organizačním změnám celého provozu všech MŠ.
MŠ U Humpolky:
Aktivity školy
- návštěva Solné jeskyně v Tišnově
- uspávání školní zahrady – aktivita spolu s rodiči a dětmi
- Mikulášská a vánoční nadílka pro děti
- návštěva kostela sv. Václava v Tišnově – prohlídka Betlému, zpívání koled
Masopustní tvoření s rodiči
- Návštěvy umělců v MŠ – kouzelník, vystoupení klaunů,
Karnevalový den
- Den dětí
- Pasování školáků
- Vycházky do okolí – rozhledna, Květnice

-

Kroužky v MŠ
Tvořivé dílny – jsou určeny výhradně pro děti MŠ, lektorkami jsou učitelky MŠ, probíhají 1x za 14 dní
- Kroužek křesťanství - jsou určeny výhradně pro děti MŠ, lektorkou je učitelka MŠ, probíhají 1x/14 dní
vždy ne jednotlivých pracovištích.
- Edukativně stimulační skupiny – aktivita je výhradně určena pro předškolní děti v rozsahu 10 lekcí,
probíhá vždy s rodiči, lektorkami jsou učitelky MŠ
- Plavání v Kuřimi – uskutečňuje se v rozsahu 10 lekcí, je určena pro straší děti, lektorkami jsou
zaměstnanci plavecké školy. V minulém roce proběhly z důvodů epidemie pouze dvě lekce.
Účast na veřejném životě a spolupráce s organizacemi
Vystoupení dětí o Vánocích na náměstí
Svatováclavské hody
ČZS
- návštěva výstavy ovoce a zeleniny
návštěva moštárny, ochutnávka moštu
ČSCH
návštěva výstavy drobného zvířectva
MěKS
- návštěva knihovny
- výukový program pro MŠ v knihovně
- návštěva hudební pohádky Mrazík
- návštěva divadelních a filmových představení v kině Svratka
Kynologický klub
návštěva areálu spojená s ukázkou výcviku psů

-

--

-

Spolupráce s rodiči
Uskutečňují se schůzky
s rodiči vždy na začátku školního roku a schůzka s rodiči nově přijatých dětí. Rodiče mají možnost
kdykoliv požádat o informace o dítěti. Z projektu Šablony II byly v průběhu roku realizovány besedy
s odborníky. Uskutečnily se tyto besedy:
- Školní zralost
- Význam správné výslovnosti pro úspěšný vstup do ZŠ
- Zodpovědnost v předškolním věku

MŠ Sluníčko:
Spolupráce s městem
MŠ se zúčastnila jednoho veřejného vystoupení organizovaného městským kulturním střediskem ve spolupráci
s městem.
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Zimní vystoupení proběhlo v 1. adventní neděli 1. 12. 2019 při rozsvěcování vánočního stromu. Devatenáct dětí
vystoupilo s pásmem písní a básní s názvem Andělské cinkání s tematikou zaměřenou na zimu, Mikulášskou
nadílku a Vánoce. Vystoupení proběhlo za doprovodu klavíru a s použitím dětských rytmických nástrojů.
Druhé vystoupení jsme bylo naplánováno na 5.4.2020, s nácvikem programu začali, ale nácvik byl přerušen
z důvodu vyhlášení nouzového stavu, uzavření MŠ.
Spolupráce se ZŠ
 Schůzka s učitelkami ZŠ, rodiči předškoláků za účelem předání informací o způsobu práce s dětmi v
MŠ a ZŠ, připravenost dětí na školu, vzdělávací programy
 Schůzka rodičů s učitelkami ZŠ a MŠ, psycholožkou z PPP na téma Školní zralost
 Návštěva prvňáků v MŠ - školní družina
 Společné setkání učitelek MŠ a ZŠ, zhodnocení spolupráce, plán další spolupráce.
 nesplněno
 Návštěva 1.tříd škol za účelem zjištění adaptace dětí, které odešly do ZŠ
Další plánované akce z důvodu nouzového stavu a uzavření MŠ neproběhly
Schůzky s rodiči - spolupráce
1.Seznámení rodičů se programem školy
 seznámení rodičů s principy a zásadami MŠ PZ
 seznámení rodičů se ŠVP, TVP – způsob práce, spolupráce, organizací
 Řád školy, Směrnice pro vybírání příspěvků, pro ŠJ
 návrhy rodičů aktivit a akcí pro děti
 získávání a podávání informací o dětech, diagnostika
 požadavky, připomínky, dotazy rodičů
2.Schůzka s učitelkami ZŠ, rodiči předškoláků
 předání informací o způsobu práce s dětmi v MŠ a ZŠ, programy škol
 nabídka a seznámení rodičů s ESS
 zkušenosti z práce v 1.třídě - učitelky ZŠ
 návody, náměty pro grafomotoriku, rozvoj myšlení pro předškoláky
3 . Bramborové podzimní tvoření
 tvoření z přírodnin, brambor, jablíček…
 pohoštění dětí a rodičů
4.Vánoční zpívání a koledování
 společné zpívání koled s rodiči
 slavnosti u stromečku, dárečky, pohoštění
5. Připravenost dětí na školu, školní zralost
 přednáška psychologa – školní zralost, beseda o problematice
 doporučení dětských knih, hraček, pomůcek
 získávání a podávání informací o dětech
Další plánované akce z důvodu nouzového stavu a uzavření MŠ neproběhly

Akce a aktivity školy pro děti a rodiče
Výlety
- Výlet předškoláků na Pernštejn
Divadlo v MŠ
- Maňáskové divadlo v MŠ – Malá medvědí pohádka Ševčík
- Vánoční příběh - J. Hrubec
- Divadlo Radost - Zlatovláska
- Hanácký betlém – pohádka
- Africká pohádka
- Tři pohádky – Divadlo Šikulka
Výukové programy
- Planetárium v MŠ
- Návštěva výstavy ovoce a zeleniny
- Návštěva výstavy drobného zvířectva
- Týden knihy – s návštěvou tišnovské knihovny
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- Zábavné programy
- Magická show
- Muzikál Mrazík – knihovna Tišnov
- Karnevalový den v MŠ
Různé
- Profesionální fotografování dětí
- Mikulášské zvonění a čertovské dupání s nadílkou
- Vánoční zpívání a koledování v MŠ
- Návštěva tišnovského kostela
Aktivity pro děti nad rámec ŠVP:
keramika, křesťanství, edukativně stimulační skupiny, logopedická péče v MŠ, solná jeskyně, pískání pro
zdraví, Kočičí zahrada

V MŠ Na Paloučku
Akce pro děti:
16.09.2019
25.09.2019
30.09.2019
08.10.2019
16.10.2019
22.10.2019
23.10.2019
25.11.2019
25.11.2019
28.11.,11.12.2019
05.12.2019
12.12.2019
08.01.2020
13.01.2020
20.,21.1.2020
24.01.2020
29.01.2020
26.02.2020
05.03.2020
05.03.2020
11.06.2020

Divadlo v MŠ
Porta Coeli v Předklášteří
Návštěva knihovny-předškoláci
Medouškovo divadélkov MŠ
Kino Svratka,soubor Mrak
Naučná stezka Klucaninou-předškoláci
Kouzelník Katonas v MŠ
Divadlo manželů Horákových v MŠ-ml.děti
Vida brno - předškoláci
Jamborova galerie
Mikulášská nadílka v MŠ
Divadlo Koráb v MŠ
Návštěva kostela
Divadlo Koulelo v MŠ
Jamborova galerie
Knihovna Tišnov
Porta Coeli v Předklášteří
Divadélko Malé BO
p. Čapčuch v MŠ
Divadélko Barborka v MŠ
Pasování předškoláků s p.Hruškou

Kocour Modroočko
prohlídka s výkladem
Zdravé ručičky
O pejskovi a kočičce
Čarodějná pohádka

Krtek a prasátko
Putování s velrybou-interaktivní program
Doba komunismu
Betlém
Pohyblivý Betlém
O ukradených nosech
Stíny předků-interaktivní program
Hudební pohádka Mrazík
Jídlo zimního času - workshop
Karneval v MŠ
Zpívánky s obrázky Josefa Lady
Skřítek Pořádníček a zvířátka z lesa

Akce s rodiči:
05.09.2019

Informační schůzka pro rodiče

průběh října

Schůzky Začít spolu-ukázková hod.v jednotlivých třídách

07.11.2019

Uspávání zahrady s rodiči

17.12.2019

Vánoční posezení u stromečku

23.01.2020

Seminář: Rozumné hranice-psycholožka Koucká Pavla

26.02.2020

Školní připravenost a zralost dítěte -přednáška

28.05.2020

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí

Spolupráce se ZŠ:
15.10.2019

Zahájení prvního setkání s učitelkami ZŠ Smíškova - ESS

od 11/19 do 03/20

ESS ve 3 skupinách pod vedením učitelek ZŠ(Váchové,Šmardové. Adamcové a Lolové)
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26.02.2020

Školní připravenost a zralost dítěte -přednáška psycholožky I.Kučerové,učitelky ZŠ

Spolupráce s obcí:
30.09.2019 Knihovna-předškoláci: Zdravé ručičky
28.11,11.12.2019 Knihovna-předškoláci: Doba komunismu
01.12.2019 Adventní jarmark, rozsvícení stromečku dětí na náměstí
20.,21.1.2020 Jamborova galerie - Stíny předků-interaktivní program
24.01.2020 Pěvecký sbor Cvrčci v knihovně - hudební pohádka Mrazík
09.03.2020 Knihovna-výchova ke čtenářství (Berušky)
Výtvarné soutěže:
09.11.2019
01.02.2020

Vv - Stanislav Bělík 100 let - "Řeka Svratka"
"Moje veličenstvo kniha"-Vv soutěž s odkazem na web pro účast rodičů

Údaje o spolupráci s dalšími subjekty:
-

-

MÚ Tišnov - spolupráce při tvorbě rozpočtu k zajištění chodu mateřské školy, investiční akce, pomoc
při odstraňování nevhodných dřevin, větví a porostu na zahradě MŠ, údržba čistoty okolo MŠ,
elektronický zápis.
Klub rodičů Na paloučku, Tišnov, z.s. – spolupráce MŠ s rodiči při organizování akcí pro děti
ZO ČMOS pracovníků školství – i nadále pokračuje spolupráce s vedením MŠ při vytváření dobrých
pracovních podmínek pro zaměstnance MŠ a ZO pracovníků školství
PPP Brno – Lomená a Kohoutova – posouzení školní zralosti předškolních dětí, vyšetření dětí s PPPL
1. stupně.
SPC Kociánka, Brno – spolupráce při zajištění potřeb a asistenta pg. pro chlapce s cukrovkou
SPC Veslařská Brno - posouzení dvou dětí k docházce k nim do MŠ logopedické
Mgr. M.Vyplašilová – provádění depistáže u dětí za přítomnosti rodičů v MŠ a na základě depistáže
provádíme preventivní logopedické chvilky s využitím tabletů –projekt v ŠVP PV.
Mrkvička – i nadále jsme členy sdružení škol se zaměřením na ekologickou výchovu se zájmem o
EVVO. Pořádá pro nás i děti naučné pořady a semináře.
Lipka – vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální výchovy
Rezekvítek – výukové programy pro děti a vzdělávací akce zaměřené na EVVO
ZŠ v Tišnově – vzájemné návštěvy a informovanost o akcích pro rodiče a děti. Tyto akce máme
v ročním plánu. Děti navštěvovaly ZŠ Smíškova i 28.října s rodiči při docházce do ESS, seznamovaly
se s prostředím i učitelkami ZŠ.
RC Studánka – zajišťování vzájemných návštěv a účast na seminářích
Potůček Tišnov – vzájemné informování při přijímacím řízení
Inspiro Tišnov – organizování kroužků v MŠ – keramika , Zvoneček, účast na akcích Inspira.
Jazyková škola Hellou, Brno – angličtina pro děti - poznávání melodie cizího jazyka(v naší MŠ).
Plavecká škola Bublinka, Kuřim – organizace plavání pro nejstarší děti
Policie ČR – nekonala se z důvodu koronaviru
Hasiči Tišnov – návštěva hasičky, poučení dětí o nebezpečí při neopatrném zacházení s ohněm.
Rema – zapojení do projektu Zelená škola – sběr drobného elektroodpadu
MAP Tišnov – účast na školení, akcích a plánování akcí

2.10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti
V mateřských školách probíhaly revize dle plánů, Město Tišnov provedlo veřejnosprávní
kontrolu zaměřenou na hospodaření příspěvkových organizací.
Ve dnech 19. 11. - 21. 11. 2020 proběhla v MŠ Na Paloučku inspekční činnost jejímž
předmětem bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle ŠVP
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PV a hodnocení naplnění ŠVP PV. ČŠI hodnotil mateřskou školu velice kladně ve všech
oblastech jejich činnosti – viz. Inspekční zpráva č.j. ČŠIB-1901/19-B.
V mateřské škole Sluníčko proběhly ze strany zřizovatele Města Tišnova veřejnosprávní
kontrola - hospodaření PO s finančními prostředky. Dále proběhly veřejné prověrky
bezpečnosti práce a Krajská hygienická stanice Jmk se sídlem v Brně provedla kontrolu
provozu mateřské školy i školní jídelny - bez závad s výborným hodnocením jídelníčku.

3

DĚTSKÁ SKUPINA

Město Tišnov aktivně reagovalo na nedostatečné počty volných míst ve svých školkách, proto
v roce 2018 na základě spolupráce mezi městem Tišnovem a Rodinným centrem Studánka
vznikla dětská skupina „Potůček“ s kapacitou dvaceti tří míst. Ta je určena pro tišnovské děti
mladší než čtyři roky, které se nedostanou v řádném zápisu do mateřských školek. Město
poskytlo a zrekonstruovalo prostory pro potřeby dětské skupiny a hradí náklady na energie.
Provozovatelem dětské skupiny je Rodinné centrum Studánka, z.s., které bylo městem
osloveno díky svým dlouholetým zkušenostem s péčí o předškolní děti v Ptáčatech a
v Jezírku. Studánka podala žádost o dotaci na zřízení a provozování dětské skupiny u MAS
Brána Vysočiny a také žádat o dotaci u Jihomoravského kraje. Cílem bylo, aby částka, kterou
budou rodiče za umístění dítěte v dětské skupině platit, byla srovnatelná s tou, která se platí
v MŠ (školkovné + stravné). Stravování pro děti zajišťuje po dohodě MŠ U Humpolky a
město Tišnov jim přispívá na režijní náklady. Tyto v roce 2019 činily celkem na jedno dítě na
rok 1 605,52 Kč. MŠ U Humpolky nepožadovala režie za první čtvrtletí školní roku
2018/2019 s ohledem na dostatečnou výši provozního příspěvku od zřizovatele.
Režijní náklady na obědy v dětské skupině Potůček v roce 2019
I.

3 465,00 Kč
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II

2 607,00 Kč

III

3 278,00 Kč

IV

3 927,00 Kč

V

4 400,00 Kč

VI

3 388,00 Kč

VII

891,00 Kč

VIII

2 596,00 Kč

IX

3 443,00 Kč

X

3 597,00 Kč

XI

3 047,00 Kč

XII

2 288,00 Kč

Celkem
Na dítě za rok

36 927,00 Kč
1 605,52 Kč

Náklady na energie v dětské skupině Potůček v roce 2019 - přefakturace (el. energie, vodné, stočné, srážková
voda, teplo, komunál)
Městem
zaplaceno
max. na dítě a
Měsíc
Počet dětí
měsíc
Město hradí
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

23
23
23
23
23
23

450,00 Kč
450,00 Kč
450,00 Kč
450,00 Kč
450,00 Kč
450,00 Kč

10 350,00 Kč
10 350,00 Kč
10 350,00 Kč
10 350,00 Kč
10 350,00 Kč
10 350,00 Kč

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

23
23
23
23
23

450,00 Kč
450,00 Kč
450,00 Kč
450,00 Kč
450,00 Kč

10 350,00 Kč
10 350,00 Kč
10 350,00 Kč
10 350,00 Kč
10 350,00 Kč

Prosinec
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450,00 Kč

10 350,00 Kč

276

x

124 200,00 Kč

Skutečné náklady
El. energie
30 894,00 Kč
Vodné, stočné, srážky 14 792,00 Kč
Teplo
59 690,00 Kč
Komunální odpad
3 887,00 Kč
Energie
109 263,00 Kč
Nájemce hradí
-14 937,00 Kč
K fakturaci celkem
0,00 Kč

Dětská skupina zahájila svou činnost od 3. září 2018 na ulici Květnická 821, v budově bývalé
kliniky Logo a je provozována v souladu se zákonem 247/2014 Sb., o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině, a hygienickou vyhláškou č. 410/2005 Sb. Po ukončení školního
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roku v dětské skupině přejdou děti do MŠ a dětská skupina přijme dvacet tři nových žáků na
následující školní rok. Otevřeno je každý všední den včetně prázdnin od 6:30 do 16:30 hod.
Dětská skupina i ve školním roce 2019/2020 fungovala obdobným způsobem. Podobně, jako
všech školských zařízení, tak i dětskou skupinu zasáhla legislativní omezení a opatření
v první i druhé vlně koronaviru. V první vlně byl provoz přerušen tak, jako v mateřských
školách, a obnoven 18. 3. 2020. Během druhé podzimní vlny nebyl provoz dětského skupiny
zastaven.
Během letních měsíců byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci, která
byla uzavřená za účelem zřízení a provozování dětské skupiny Potůček. Tento dodatek
prodlužuje platnost výše uvedené smlouvy uzavřené 2. 2. 2018, a to do 31. 8. 2021, v případě
neotevření nové školky v lokalitě Hony za Kukýrnou, pak až do 31. 8. 2022.

4

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Město Tišnov zřizuje jako své příspěvkové organizace dvě základní školy. Od 1. 1. 2017
došlo v rámci aktualizace zřizovacích listin k úpravě názvů obou škol, a to na Základní škola
Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace a Základní škola Tišnov, Smíškova,
příspěvková organizace.
Obě školy poskytují žákům stupeň základního vzdělání ve smyslu ustanovení zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů.

4.1

Základní údaje

Výuka na Základní škole Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace, probíhala ve
školním roce 2019/2020 v 9 ročnících s celkem 38 třídami, to je o jednu třídu více než
v předešlém školním roce. Z celkového počtu připadlo 20 tříd na I. stupeň a 18 na druhý
stupeň. Rejstříková kapacita základní školy byla ve školním roce 2019/2020 celkem 1030
žáků (navýšení kapacity proběhlo od 1. 1. 2018). Počet žáků v základní škole byl
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k 30. 9. 2020 byl 874. Školní jídelna, která je součástí budovy měla při zahájení školního
roku kapacitu 1030 strávníků. S ohledem na celkovou rekonstrukci školní kuchyně a jídelny,
která probíhala od května 2019 do konce srpna 2019, proběhlo během prvních měsíců
školního roku, konkrétně s účinností od 1. 11. 2020, navýšení kapacity školní jídelny, a to
z 1030 na 1200 strávníků. Ke stravování bylo přihlášeno k datu 31. 10. 2019 celkem 845
žáků. Školní družina byla pro žáky prvního stupně organizována v budově školy a její
kapacita byla 250 žáků a byla rozdělena do 8 oddělení.
Výuka na Základní škole Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace, probíhala ve
školním roce 2019/2020 v 9 ročnících se 15 třídami prvního a 9 třídami druhého stupně.
Kapacita školy byla již v roce 2018 navýšena na 600 žáků. Celkový počet žáků k 30. 9. 2019
byl 594. Školní jídelna, která je součástí budovy měla kapacitu 560 strávníků, ke stravování
bylo přihlášeno k 31. 10. 2019 547 žáků. Školní družina byla pro žáky prvního stupně rovněž
v budově na Smíškově ulici. Kapacita školní družiny byla ve školním roce 2019/2020 celkem
180 žáků. Provoz školní družiny probíhal v pěti odděleních, a to ve dvou samostatných
místnostech a ve třech kmenových třídách I. stupně.
Druhé pololetí školního roku 2019/2020 bylo poznamenáno pandemii koronaviru a s tím
souvisejícím uzavřením škol. Pedagogové však nezaháleli, a pod vedením svých zkušených
ředitelů a jejich zástupců plynule přešli na distanční výuku, která do této doby byla pro ZŠ
úplněn neznámá. Distanční výuka přinesla celou řadu potíží (připojení, technika, rozdělení
dětí do skupin …), ale také spoustu pozitivního. Např. posunutí se v ICT gramotnosti jak ze
strany vyučujících, tak ze strany žáků, rozšíření forem a způsobů výuky aj.

Název školy

Základní škola
Tišnov, nám. 28.
října, příspěvková
organizace
Základní škole
Tišnov, Smíškova,
příspěvková
organizace

Ředitel

Zástupce ředitele

Vedoucí šk.
družiny

Vedoucí šk.
stravování

Bc. M.
Dvořáková

Webové stránky
E-mailová adresa
www.tisnov-zs28.cz

PaedDr. Radmila
Zhořová

Mgr. Eva Brázdová (1. st.)
Mgr. Barbora Kulhánková (2. st.)

B. Jebáčková

Mgr. Michal Komprs

PaedDr. Petra Kappelová (1. st.)
Mgr. Věra Dvořáčková (2. st.)

Mgr. Romana
Navrátilová

sekretariat@tisnovzs28.cz
www.zssmiskova.cz

V. Ježová

zssmiskova@zssmisko
va.cz

Na obou základních školách pracovaly šestičlenné školské rady. Školskou radu dle odst. (2) §
167 zákona č. 561/2004 Sb. ustanovuje zřizovatel, aby se mohl jejím prostřednictvím podílet
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na správě školy. Rada je tvořena vždy dvěma zástupci z řad rodičů žáků, dvěma
pedagogickými pracovníky školy a dvěma zástupci zřizovatele.

Složení školské rady
Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace

Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace

Ing. Vladimír Dokládal - předseda (zvolen
zákonnými zástupci žáků)
Ing. Václav Drhlík (zvolen zákonnými zástupci
žáků)

Mgr. Marie Němcová – předsedkyně (zvolena
pedagogickými pracovníky školy)
Mgr. Dana Navrátilová (zvolena pedagogickými
pracovníky školy)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (zvolen zákonnými
zástupci žáků)
Doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc. – místopředseda ŠR
(1. 10. 2019 vystoupil na vlastní žádost ze
Školské rady a vzdal se členství)
Radovan Klusák (nahradil pana T. Skřičku) (zvolen
zákonnými zástupci žáků)

Lenka Knechtová (jmenovaná zřizovatelem školy)
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. (jmenovaný zřizovatelem
školy)
Soňa Kvíčalová (zvolena pedagogickými pracovníky
školy)
Mgr. Gabriela Štětinová (zvolena pedagogickými
pracovníky školy)

4.2

Ing. Václav Šikula (jmenován zřizovatelem)
Zdeněk Kunický (jmenován zřizovatelem)

Zvolený vzdělávací program v ZŠ

V ZŠ Tišnov Smíškova došlo již od 1. 9. 2018 k organizační změně na II. stupni v 6. ročníku
ve výuce Anglického a Českého jazyka. Byl zrušen systém tříd s vyšší hodinovou dotací
Anglického jazyka (o 1 hodinu) a nahrazen systémem skupin s vyšší hodinovou dotací AJ (o
1 hodinu) v jinak homogenních třídách. Ve skupinách, kde není navýšena hodinová dotace
AJ, zůstává navýšena hodinová dotace Českého jazyka o jednu hodinu. K těmto navýšením
byly použity, stejně jako dříve, disponibilní hodiny. Z hlediska výstupů vzdělávání ke
změnám nedošlo. V dalších letech základní škola plánuje na základě dobrých zkušeností
rozšiřovat tuto formu organizace výuky i do vyšších ročníků.
Škola se nadále profiluje výukou cizích jazyků, především již zmíněné angličtiny. V rámci
běžných tříd druhého stupně vytvářením studijních skupin s profilací na AJ, resp. ČJ. V tomto
školním roce se to týkalo 6. a 7. ročníku. Model se osvědčil. V 8. a 9. ročníku pokračovali se
zvýšenou hodinovou dotací AJ žáci vždy v jedné třídě v ročníku. Anglický jazyk se vyučuje
již od 1. ročníku. V 7. ročníku mají žáci možnost si zvolit jako povinný druhý cizí jazyk
němčinu nebo ruštinu. Pro žáky 8. a 9. ročníku byla zkvalitněna výchova k povolání (ve
stávajícím předmětu pracovní činnosti) vytvořením role pedagoga - kariérového poradce.
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Kromě běžné péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami škola zavedla a bude nadále
rozšiřovat péči o nadané žáky. Byla ustanovena pozice koordinátora nadání a poskytována
péče nadaným žákům v rámci matematiky na 1. stupni.
Díky materiálnímu zázemí (tělocvična, sportovní hala a venkovní hřiště) se zaměřuje
probíhající výchovně-vzdělávací proces také na rozvoj sportovních aktivit nejen v hodinách
tělesné výchovy, ale rovněž v podobě nejrůznějších sportovních kroužků.
ZŠ nám. 28. října se profilovala ve školním roce 2019/2020 nadále rozšířenou výukou
matematiky a přírodovědných předmětů na II. stupni. Název školního vzdělávacího programu
je „Květnice“. Také v tomto školním roce provedla škola pravidelné aktualizace školního
vzdělávacího programu formou dodatků, které jsou spolu s vlastním ŠVP k dispozici
veřejnosti, rodičům a ostatním sociálním partnerům na stránkách školy.

Název vzdělávacího programu
ŠVP Květnice
Škola pro život

4.3

Škola
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova
1. – 9. roč.
x
x
1. – 9. roč.

Personální zabezpečení školy

Ve školním roce v 2029/2020 v Základní škole Tišnov, nám. 28. října, příspěvková
organizace pracovalo ve škole 56 učitelů, 2 speciální pedagožky, 21 asistentů pedagoga, 8
vychovatelek školní družiny, 12 správních zaměstnanců, 8 pracovnic školní kuchyně a 5
vyučujících náboženství. Pedagogický sbor není plně kvalifikovaný.
Na škole působí také pedagogičtí pracovníci vykonávající specializované, metodické nebo
metodologické činnosti:
 Výchovný poradce, který zabezpečuje veškerou koordinaci poradenských služeb ve
škole, shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči, zajišťuje
komunikaci mezi školou a PPP a SPC.
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 Školního

speciální

pedagog,

jehož

činnost

obsahuje

činnost

depistážní,

diagnostickou, metodickou a nápravnou. Důraz je kladen na poradenskou intervenci
pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy.
 Kariérový poradce poskytuje žákům a rodičům informace týkající se kariérového
poradenství, problematiky volby povolání a volby vhodné střední školy. Zajišťuje
potřebnou dokumentaci související s přijímacím řízením na střední školy.
 Školní metodik sociálně patologických jevů se zaměřuje především na organizaci
programů primární prevence a na individuální práci se žáky ohroženými sociálně
patologickými jevy.
 Metodik informačních a komunikačních technologií koordinuje užití ICT ve
vzdělávání, zpracovává a realizuje v souladu se školním vzdělávacím programem ICT
plán školy.
 Koordinátor ŠVP se zabývá tvorbou a následnou koordinací školního vzdělávacího
programu.
 Koordinátor environmentální výchovy zajišťuje školní ekologické aktivity.
Personální zabezpečení Základní školy Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace
zajišťovalo 6 pracovníků školní kuchyně, 5 vychovatelek školní družiny, celkem 56
pedagogických pracovníků, z toho 15 asistentů pedagoga a technicko-hospodářští
zaměstnanci. Podobně jako v ZŠ nám. 28. října zde pracovali také pedagogičtí pracovníci
vykonávající specializované, metodické nebo metodologické činnosti, jako je výchovný
poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog a školní –
netřídní speciální pedagog. V práci nadále pracoval externí kariérový poradce.
4.4

Údaje o počtech žáků a tříd ve školním roce 2019/2020

Obě základní školy se potýkají s vysokou naplněností. Vzhledem k předpokládanému
demografickému vývoji a kapacitám stávajících škol na Tišnovsku byly zahájeny debaty nad
budoucím řešením, na němž se podílejí ředitelé ZŠ, zástupci zřizovatelů, okolní obce, DSO a
MAP.
Počet žáků dle výkazu M3 k 30. 9. 2019 (školní rok 2019/2020)
Počet tříd
Počet žáků
Kapacita
ZŠ
1. st
2. st
1. st
2. st
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Celkem

Průměrný počet žáků na třídu
1. st.
2. st.

ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova

1030
600

20
15

18
9

442
358

432
236

Celkem

1610

33

25

796

640

874
594
1436

22,1
23,86
x

24
26,22
x

Pro porovnání statistických údajů týkajících se počtu tříd a žáků v jednotlivých základních
školách jsou uvedeny v následujících tabulkách nejen údaje za předchozí školní roky, ale i
údaje aktuální dle výkazu M3a k 31. 3. 2020 (druhé pololetí školního roku 2019/2020).
Výkazy M3a a M3 jsou Výkazy o základní škole podle stavu k 31. 3. a 30. 9., které jsou
generovány internetovou aplikací po importu souborů dat ze školní matriky. Jedná se o
povinné statistické výkazy MŠMT.

Porovnání - dle výkazu M3a k 31. 3. 2020 (školní rok 2019/2020)
Počet tříd
Počet žáků
Kapacita
ZŠ
1. st
2. st
1. st
2. st
ZŠ nám. 28. října
1030
20
18
439
432
ZŠ Smíškova
600
15
9
357
235
Celkem

1610

33

25

796

640

1436

Průměrný počet žáků na třídu
1. st.
2. st.
21,95
24
23,8
26,11
x
x

Celkem

Průměrný počet žáků na třídu

Celkem
871
592

Porovnání - dle výkazu M3 k 30. 9. 2018 (začátek školního roku 2018/2019)
Kapacita ZŠ

Počet tříd
1. st

ZŠ nám. 28. října

1030

20

2. st
17

Počet žáků
1. st
467

2. st

1. st.

2. st.

410

877

23,35

24,11

25,07

24,5

x

x

ZŠ Smíškova

600

14

10

351

245

596

Celkem

1630

34

27

818

655

1473

Porovnání - dle výkazu M3a k 31. 3. 2018 (školní rok 2017/2018)
Kapacita ZŠ

Počet tříd

Počet žáků

Celkem

Průměrný počet žáků na třídu

1. st

2. st

1. st

2. st

1. st.

2. st.

ZŠ nám. 28. října

1030

20

15

471

392

863

23,55

26,13

ZŠ Smíškova

580

13

10

325

248

573

25

24,8

640

1436

x

x

Celkem

1610

33

25

796

Porovnání - údaje o počtech žáků a tříd ve školním roce 2016/2017
Kapacita ZŠ

Počet tříd
1. st

ZŠ nám. 28. října

880

20

2. st
14

Počet žáků
1. st
482

Celkem

2. st

1. st.

2. st.

365

847

24,1

26,07

25,08

25,1

x

x

ZŠ Smíškova

580

12

10

301

251

552

Celkem

1370

32

24

783

616

1339

Počet žáků v 1. ročníku
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Průměrný počet žáků na třídu

Šk. r. 2016/2017
Počet
Počet Průměr
žáků
1.
na
1.
tříd
třídu
tříd
ZŠ
28. října
ZŠ
Smíškova
Celkem

Šk. r. 2017/2018
Počet
Počet Průměr
žáků
1.
na
1.
tříd
třídu
tříd

Šk. r. 2018/2019
Počet
Počet Průměr
žáků
1.
na
1.
tříd
třídu
tříd

Šk. r. 2019/2020
Počet
Počet Průměr
žáků
1.
na
1.
tříd
třídu
tříd

87

4

21,75

80

4

20

86

4

21,5

76

4

19

65

3

21,66

72

3

24

77

3

25,66

67

3

22,33

152

7

x

152

7

x

163

7

x

143

7

x

Počet odkladů v obou ZŠ ve šk. r. 2019/2020 celkem 39
Aktuální údaje známe ve školním roce 2020/2021dle výkazu M3 k 30. 9. 2020
Šk. r. 2019/2020
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova
Celkem

4.5

Počet žáků 1. tříd
79
69

Počet 1. tříd
4
3

Průměr na třídu
19,75
23

144

7

x

Výkon státní správy

Výkonem státní správy se rozumí výčet rozhodnutí ředitele dle § 165 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., v platném znění a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Počet
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova

Rozhodnutí ředitele

Odvolání
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova

o odkladu povinné školní docházky

37

23

0

0

o dodatečném odložení povinné školní
docházky

0

0

0

0

o přestupu žáka

34

0

0

0

o přijetí k základnímu vzdělávání

79

73

0

0

o nepřijetí k základnímu vzdělávání

0

18

0

0

o povolení opakování ročníku po splnění
povinné docházky

1

0

0

0

127

70

0

0

o povolení IVP

4.6

Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy

Škola
Prospělo s
vyznamenáním
Prospělo

I. st.
II. st.
I. st.
II. st.

ZŠ nám. 28. října
412
271
27
159

ZŠ Smíškova
344
166
11
69

37

Neprospělo

I. st.
II. st.

0
0

2
0

Snížený stupeň chování
Stupeň chování
2
3
0
0
0
0
0
0

Škola
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova
Celkem

4.7

Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Přijímání uchazečů ke studiu na střední školy probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v
platném znění, a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Údaj k 30. 6. 2017
Školní rok
2016/2017

Gymnázium
přihl./přijatí
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova

SOŠ
přihl./přijatí

SOU
přihl./přijetí

Konzervatoř
přihl./ přijetí

4leté

8leté

4leté

8leté

ZŠ nám. 28.
října

ZŠ Smíškova

ZŠ nám.
28. října

ZŠ Smíškova

ZŠ nám.
28. října

ZŠ Smíškova

16/16

42/9

17/17

10/5

46/46

34/34

15/15

7/7

1/1

1/0

Údaj k 30. 6. 2018
Školní rok
2017/2018

Gymnázium
přihl./přijatí
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova

SOŠ
přihl./přijatí

SOU
přihl./přijetí

Konzervatoř
přihl./ přijetí

4leté

8leté

4leté

8leté

ZŠ nám. 28.
října

ZŠ Smíškova

ZŠ nám.
28. října

ZŠ Smíškova

ZŠ nám.
28. října

ZŠ Smíškova

24/24

19/5

20/20

13/5

48/48

30/30

24/24

10/10

0/0

2/0

Údaj k 30. 6. 2019
Školní rok
2018/2019

Gymnázium
přihl./přijatí
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova

SOŠ
přihl./přijatí

SOU
přihl./přijetí

Konzervatoř
přihl./ přijetí

4leté

8leté

4leté

8leté

ZŠ nám. 28.
října

ZŠ Smíškova

ZŠ nám.
28. října

ZŠ Smíškova

ZŠ nám.
28. října

ZŠ Smíškova

23/23

30/7

18/18

12/5

44/44

32/32

30/30

11/11

0/0

1/1

Údaj k 30. 6. 2020

Gymnázium
SOŠ
SOU
Konzervatoř
přihl./přijatí
přihl./přijatí
přihl./přijetí
přihl./ přijetí
Školní rok
ZŠ nám. 28.
ZŠ
ZŠ nám.
2019/2020
ZŠ nám.
ZŠ
ZŠ
ZŠ nám.
ZŠ
října
Smíškova
28.
28. října Smíškova
Smíškova 28. října Smíškova
října
4leté 8leté 4leté 8leté
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34/34

23/4

38/17

10/5

42/42

54/31

17/17

39/16

0/0

0/0

Ve školním roce 2019/2020 se mimo uvedené informace v tabulce přihlásil jeden žák ze ZŠ
Smíškova na 6-ti leté gymnázium a byl přijat.

4.8

Údaje o individuálně integrovaných žácích

Individuálně integrovaní žáci se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, jsou ti, u nichž
byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě vyšetření a jsou zařazeni v běžných
třídách. Na individuálně integrované žáky a asistenty pedagoga jsou poskytovány zvýšené
finanční prostředky ze státního rozpočtu dle stanovené metodiky rozpisu rozpočtu KÚ JMK.
Škola obdrží doporučení ke vzdělávání s přiznanými podpůrnými opatřeními ze školského
poradenského zařízení s kódem normované finanční náročnosti (NFN) podle přílohy
č. 1 vyhlášky č.27/2016Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných. S žáky se pracuje podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP), žáci mohou
navštěvovat reedukační kroužky, pracují s logopedy. Školy spolupracují s odbornými
pracovišti – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogickými centry aj.

Typ postižení
tělesné
zrakové
sluchové
VPU *
VPCH**
autismus
závažné vady řeči
více vadami
mentální
Nadaní žáci

ZŠ nám. 28.
října

ZŠ
Smíškova

2
0
0
80
28
10
5
0
3
2

2
2
66
20
1
3
0
0
4

*Vývojové poruchy učení
** Vývojové poruchy chování

Asistenti pedagoga fyz/ přepočtený počet
ZŠ nám. 28. října

ZŠ Smíškova
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4.9

Počet/ přepočtený úvazek

Počet/ přepočtený úvazek

25/ 15,09

13/ 8,5

Poradenské služby na ZŠ

4.9.1 ZŠ Smíškova
4.9.1.1 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

výchovný poradce
školní metodik prevence
kariérový poradce

fyzický
počet
1
1
1

kvalifikace,
specializace
studium VP
studium MP
studium KP

dosažené vzdělání

úvazek

kvalifikace,
specializace

dosažené vzdělání

VŠ
VŠ
VŠ

školní psycholog
1
školní speciální pedagog
1
(netřídní)*
školní speciální pedagog
1
*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

výchovný poradce
školní metod. prevence
kariérový poradce
školní psycholog
školní spec. pedagog

do 35 let
1
1

35 – 50 let
1
1
1
1

VŠ
VŠ
VŠ

50 let–důch. věk/z toho důchodci
-

Školní poradenské pracoviště Centrum Korálek pracovalo ve školním roce 2017/2018 ve
složení:
 PhDr. Diana Dombrovská
 školní speciální pedagog: Mgr. Lenka Dobrovolná, Bc. Beáta Adamcová
 výchovný poradce: Mgr. Hana Vojtová
 metodik prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování): Mgr. Andrea
Špačková
 metodik nadání: Mgr. Lenka Křipská
4.9.1.2 Společné vzdělávání
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Již ve školním roce 2016/2017 vstoupila v platnost vyhláška č. 27/2016 Sb., která nově
upravila podmínky inkluze (společného vzdělávání) ve školství. Největší novinkou bylo
zařazování žáků do skupin stupňů podpory podle závažnosti jejich potíží (1. - 5. stupeň).
Nejedná se tedy již o žáky individuálně integrované. Po přechodnou dobu dvou let ale platí
zároveň ještě stará vyhláška č. 73/2005 Sb. Ve školách tedy bylo během školního roku
několik skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP). V průběhu školního
roku 2019/2020 se pokračovalo v identtifikaci žáků se SVP a postupnému přiřazování stupňů
podpůrných opatření. To se výrazně dotklo i financování podpůrných opatření v podobě
normované finanční náročnosti každého jednotlivého podpůrného opatření. Doporučení ke
vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními (PO) ze školského poradenského
zařízení s kódem normované finanční náročnosti (NFN) podle přílohy č. 1 vyhlášky
č.27/2016Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných bylo
doručeno školám, ty vše zaevidovaly - vykázaly prostřednictvím MŠMT výkazu R 44 -99.
Tento umožňuje vykázat poskytovaná podpůrná opatření průběžně. Může se jednat o
personální podpůrná opatření, PO investičního charakteru nebo neinvestiční kompenzační a
učební pomůcky. Ministerstvo školou vykázané údaje o podpůrných opatřeních pro účely
úpravy rozpočtu v měsíčních intervalech pravidelně agreguje a poskytuje správním
úřadům. Agregace probíhá vždy v posledním dni aktuálního měsíce, data jsou správním
úřadům zpřístupněna prvního dne v následujícím měsíci.

4.9.1.3 Výchovné poradenství
4.9.1.3.1 Péče o žáky se SVP (speciální vzdělávací potřeby) na ZŠ Smíškova
Žákům, kterým bylo vydáno doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo
speciálního pedagogického pracoviště, byla většinou doporučena speciálně pedagogická péče,
různé pomůcky a asistent pedagoga.
Speciální pedagožka, která pracuje v ZŠ Smíškova, se soustředí převážně na žáky I. stupně,
jenž měli doporučenou speciálně pedagogickou péči nebo pedagogickou intervenci. Pro
ostatní žáky zajistili reedukační péči příslušní vyučující. Pro žáky I. stupně byly organizovány
rozvíjející skupinky pod vedením PhDr. Diany Dombrovské. Navštěvovat tyto kroužky mohli
i ostatní žáci. Všichni žáci, kteří obdrželi souhlas zákonného zástupce s účastí, tyto kroužky
navštěvovali pravidelně. Vedoucí rozvíjejících skupinek vnímali jejich fungovaní jako vysoce
efektivní. Pracovnice Korálku se zaměřily i na reedukační péči a práci se žáky s poruchami
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chování, na rodiče těchto žáků a na pomoc vyučujícím. Dále napomáhaly při řešení
výchovných problémů a pracovaly na klimatu tříd.

4.9.1.3.2 Školní poradenské pracoviště (ŠPP) ZŠ Smíškova
Schůzky ŠPP probíhaly jednou měsíčně. Účastnili se jich výchovný poradce, metodik
prevence, speciální pedagog a psycholožka. Při nutnosti se scházeli členové ŠPP i mimo tento
termín a byli přizváni zástupci vedení školy. Na pedagogicko-psychologické vyšetření do PPP
(pedagogicko-psychologické poradny) byli posíláni žáci, s doporučenou kontrolu a žáci,
kterým nedostačoval PLPP (plán pedagogické podpory). Někteří rodiče si vyšetření v poradně
zajistili sami bez účasti školy.

4.9.1.3.3 Spolupráce s rodiči
S rodiči žáků, kterým bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení, je operativně
jednáno na konzultačních schůzkách, které slouží k nastavení společného postupu a
spolupráce vycházející z konkrétních podpůrných opatření.
V průběhu 2. pololetí se sešla několikrát výchovná komise, která řešila výchovné a vzdělávací
problémy žáků. Přítomni byli nejen výchovná poradkyně a ředitel školy, ale i psycholog,
speciální pedagog a třídní učitelé.

4.9.1.3.4 Péče o nadané žáky
Talentované a nadané žáky se škola snažila zapojit do různých soutěží a olympiád.
Organizace pro ně v návaznosti na ŠVP zařadila vyšší dotací hodin AJ. Škola realizuje
celoškolní projekt Mozek roku, kde je vyhlášen nejúspěšnější žák školy. Pro sportovně
nadané žáky je určena PK TV soutěž Sportovec roku, kdy jsou oceněni nejlepší sportovci
školy.
Výchovná poradkyně a speciální pedagožka absolvovaly sérii seminářů, zaměřených na
identifikaci nadaných. Dále se výchovná poradkyně a někteří pedagogové účastnili náslechů
ve školách, kde s nadanými žáky pracují. Krátké seznámení s výstupy ze seminářů bylo
nabídnuto i pedagogickému sboru.
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Pro matematicky nadané žáky z 5. ročníku vedla ve školním roce 2019/2020 Mgr. Lenka
Křipská 1x týdně hodinu matematiky, kde bylo rozšiřováno základní učivo. Pro ostatní žáky
na prvním stupni vedla matematický kroužek „Koumák“. Od druhého pololetí byla žákům
nabídnuta účast v kroužku „Zábavná logika“. Využilo ji 10 žáků z prvního stupně.
4.9.1.3.5 Kariérové poradenství
Povinnou školní docházku splnilo v ZŠ Smíškova 64 žáků v 9. ročníku. Z 5. ročníku odešlo
5 žáků na víceleté gymnázium v Tišnově a ze 7. ročníku 1 žák.
V oblasti

kariérového

poradenství

spolupracovala

výchovná

poradkyně

se

školní

psycholožkou a nově i s Mgr. Petrou Šnepfenbergovou (externí kariérovou poradkyní).
Škola v návaznosti na práci kariérové poradkyně v loňském školním roce 2018/2019 rozšířila
aktivity a šířila povědomí o tom, co je současné kariérové vzdělávání a poradenství a zaměřila
se nově i více na spolupráci v pedagogickém sboru a s rodiči.
Profesní orientaci žáků 8. a 9. ročníků napomáhal předmět volba povolání v rámci pracovních
činností. Výuka předmětu Volba povolání probíhala v období od března do června distanční
formou resp. kombinací formy prezenční a distanční. Součástí výuky byly i individuální
konzultace se žáky.
V průběhu 1. pololetí školního roku byly pro žáky uspořádány besedy se žáky středních škol
(absolventy naší základní školy), se zástupci tišnovských středních škol a jeden projektový
den ve škole za účasti odborníka z praxe (Práce zdravotní sestry v Saudské Arábii).
Pro rodiče žáků se v průběhu školního roku konala 3 setkání v rámci kariérového poradenství.
10 rodičů spolu s dětmi využilo individuální konzultace s kariérovou poradkyní v rámci ŠPP.
Školní psycholožka nabídla žákům 9. ročníku testy profesní orientace.
Žáci měli možnost navštívit dny otevřených dveří na středních školách a Festival vzdělávání
v Brně. V měsíci listopadu se konal i regionální Miniveletrh středních škol pro základní školy
z ORP Tišnov, kterého se účastnili zástupci asi 40 středních škol z Jihomoravského kraje.
Součástí miniveletrhu byl i doprovodný program pro rodiče a žáky. K profesní
informovanosti žáků přispěla i návštěva Úřadu práce Brno a JCMM Brno.
43

Přípravu na přijímací zkoušky byla zajišťována formou seminářů z českého jazyka a
matematiky v 9. ročníku a pro žáky v 5. ročníku se jednalo o přípravný kurz jak
z matematiky, tak i z českého jazyka.
V loňském školním roce se konaly přijímací zkoušky v pozdějším termínu (8. 6. 2020) a za
mimořádných opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií. Přijímací zkoušky z českého
jazyka a matematiky proběhly v jediném termínu, byl prodloužen čas pro zkoušku
z matematiky. Odvolání bylo nahrazeno Novým rozhodnutím, které probíhalo v dikci ředitelů
středních škol.

4.9.1.3.6

Školní poradenské pracoviště Korálek (ŠPP Korálek)

I ve školním roce 2019/2020 pokračovalo fungování ŠPP Korálek, které bylo zřízeno
k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytoval
poradenské služby dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům, jejich
zákonným zástupcům a pedagogům.
Svým názvem navázal na projekt pedagogicko - psychologického poradenského Centra
Korálek, realizovaného v letech 2010 – 2012 z prostředků OP VK, jehož pětiletá udržitelnost
skončila v roce 2017.
Personální obsazení ŠPP Korálek
PhDr. Diana Dombrovská - školní psycholožka
Mgr. Lenka Dobrovolná - speciální pedagožka (mentor a supervizor asistentek pedagoga)
Bc. Beáta Adamcová – speciální pedagožka
Mgr. Hana Vojtová – výchovný poradce (vedoucí ŠPP Korálek)
Mgr. Andrea Špačková – metodik prevence
Mgr. Petra Šnepfenbergová – kariérová poradkyně

4.9.2 ZŠ nám. 28. října
4.9.2.1 Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Ve školním roce 2019/2020 byl pro speciální pedagožky, asistentky pedagoga a učitele opět
ve znamení intenzivní individuální práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Standardně zavedený průběh podpory žáků se SVP byl ve 2. pololetí výrazně ovlivněn
uzavřením školy v důsledku pandemie Covid-19. I v době distanční výuky probíhala
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metodická podpora ŠPP. Rodiče, učitelé, asistentky pedagoga měli možnost průběžně
telefonicky konzultovat aktuálně vzniklé potíže se školní speciální pedagožkou (ŠSP) a školní
psycholožkou (ŠP). Žákům se SVP byly průběžně zasílány materiály, které mohli využít k
rozvoji dílčích funkcí, včetně odkazů na webové stránky.
Školní ŠPP v tomto školním roce posílilo o jednu ŠSP. V současné době v organizaci působí
již tři ŠSP.
Členové ŠPP se scházeli dle nastaveného plánu nebo dle potřeby. V období distanční výuky
převažovaly online schůzky ŠSP a ŠP s vedením školy obvykle 1x týdně. Během celého
školního roku probíhala pravidelná a intenzivní komunikace ŠPP, zejména ŠSP s
pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) a speciálně-pedagogickými centry (SPC)
prostřednictvím aktualizačních dotazníků nebo telefonických konzultací. Tato komunikace
přispěla k vhodnému nastavení podpůrných opatření u jednotlivých žáků, a to s ohledem na
aktuální možnosti školy. Návštěvy odborníků ze SPC a PPP se uskutečnily z důvodu
pandemie pouze v 1. pololetí školního roku. Vstupy zástupců školských poradenských
zařízení (ŠPZ) přímo do výuky poskytly škole okamžitou zpětnou vazbu a možnost následné
konzultace s učiteli, zástupci ŠPP a v případě potřeby i s rodiči.
Výjezdní návštěvy odborníků ŠPZ byly přínosné pro optimální nastavení podpůrných
opatření žáků se SVP v rámci třídy a s ohledem na aktuální možnosti školy. V období
distanční výuky probíhala čilá konzultace ŠPP s třídními učiteli, zákonnými zástupci a ŠPZ
ohledně hodnocení podpůrných opatření, prodloužení doporučení ŠPZ apod.
Členové ŠPP také zajišťovali metodické vedení asistentek pedagoga (AP). Schůzky s AP
probíhaly pravidelně dle nastaveného harmonogramu 1x měsíčně, mimo jiné probíhaly i
individuální nebo online konzultace.
ŠP poskytovala zejména psychologické poradenství. Byla k dispozici žákům při řešení jejich
osobních problémů. Na základě podnětů ze strany rodičů nebo třídních učitelů pracovala s
jednotlivými žáky či třídními kolektivy (obtíže výukové, výchovné, kázeňské, zhoršení
prospěchu, obtížné situace v rodině, vrstevnické vztahy ve třídě, závislosti…). Pomáhala ke
zkvalitnění komunikace mezi žáky a třídním učitelem, pracovala se třídami na tématech
primární prevence a v rámci intervencí pro budování vzájemných pozitivních vztahů,
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pracovala se skupinami vybraných jedinců. Úzce spolupracovala se žáky v žákovské
samosprávě a vedla agendu kolem její činnosti.
V tomto školním roce byla opět doplněna kabinetní sbírku o nové odborné knižní publikace
(nejen pro speciální pedagogy, ale i pro rodiče a učitele) a didaktické manipulační pomůcky,
které zpestřují hodiny PSPP a výrazně napomáhají rozvoji oslabených dílčích funkcí. Většina
rodičů žáků se SVP spolupracuje se ŠPP velmi dobře a v rámci svých možností se podílí na
vzdělávání svých dětí prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů (IVP). Nastavením a
dodržováním režimu v rámci rodiny a respektováním doporučených reedukačních postupů
výrazně přispívají k rozvoji oslabených dílčích funkcí a úspěšnějšímu vzdělávání svých dětí.

Statistika podpory žáků za školní rok 2019/2020

1. stupeň základní školy

2. stupeň základní školy

Počet žáků vyšetřených v poradenském zařízení

93

92

Z toho počet žáků pod PPP

77

87

Z toho počet žáků pod SPC

16

5

Počet žáků s IVP

76

51

Počet žáků s plánem pedagogické podpory (PLPP)

2

1

Statistika podpory ze strany školního
spec. pedagoga a školního psychologa

Mgr. Zdeňka
Molíková

Mgr. Jitka
Trojánková

Mgr. Dana
Hudečková

Mgr. Monika
Krištofová

Počet podpořených žáků

41

35

34

45

Počet žáků navštěvujících PSPP

35

30

32

5

Počet realizovaných diagnostik

5

5

-

-

Počet depistáží, vstupů do třídy

12

22

18

-

Práce se třídou

-

-

-

7

výchovný poradce
školní metodik prevence

školní psycholog
školní speciální pedagog (netřídní)

výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

fyzický počet
1
1

kvalifikace, specializace
uč. I. st., VP na MU (4 sem.)
uč. I. stupně

úvazek
0,5

dosažené vzdělání
VŠ
VŠ 1. st. + Hv

kvalifikace, specializace
--spec. ped.

dosažené vzdělání
VŠ
VŠ

do 35let

35–50 let

0
0
0
0

0
1
1
0

50 let–důch.
věk /z toho důchodci
1
0
0
3

3

4.10 Prevence sociálně patologických jevů, poradenské služby
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Primární prevence rizikového chování probíhala na obou školách v návaznosti na školní
vzdělávací programy. Pozornost byla soustředěna na patologické projevy chování, např.
šikanu, kyberšikanu, závislosti na návykových látkách apod. Byly zařazovány interaktivní
programy, besedy a přednášky na různá témata – např. dopravní výchova, klima ve třídě,
změny v dospívání, poruchy příjmů potravy apod. Strážníci Městské policie Tišnov navštívili
všechny první třídy s přednáškou týkající se bezpečnosti v každodenním životě. Již
několikátým rokem jsou také na obou školách realizovány adaptační pobyty.

4.10.1 ZŠ nám. 28. Října

Minimální preventivní program
V minimálním preventivním programu byly zohledněny věkové požadavky skupin tak, aby
program odpovídal dané věkové skupině. Programy byly učiteli i žáky hodnoceny kladně.
Změny oproti minimálnímu preventivnímu programu byly způsobeny aktuální potřebou žáků
a možnostmi poradenských zařízení.
Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2019/2020
Akce
Třídnické hodiny
Bezpečné chování
Dopravní výchova
Návštěva nízkoprahu
Co vše se dá dělat na
internetu?
Adaptační program –
2 dny
Čas proměn
Virtuální komunikace
Kyberšikana
Sex a antikoncepce
Akce
Třídnické hodiny
Bezpečné chování
Dopravní výchova

I. stupeň
4 x 2 hodiny
1. ročník
4. ročník
4. ročník

II. stupeň
4 x 2 hodiny

5. ročník

Knihovna Tišnov
6. ročník

I. stupeň
4 x 2 hodiny
1. ročník
4. ročník

Organizace
Třídní učitelé
Městská policie Tišnov
Autoškola Blansko
Charita Tišnov – Klub Čas

6. ročník
6. ročník
7. ročník
9. ročník
II. stupeň
4 x 2 hodiny

Mgr. Petra Rozsypalová
MP Education, Procter and
Gamble
Knihovna Tišnov
Knihovna Tišnov
Lukáš Cik – peer program
Organizace
Třídní učitelé
Městská policie Tišnov
Autoškola Blansko

Tabulka prokázaného výskytu rizikového chování ve školním. roce 2019/2020
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I. stupeň
Šikana
Kyberšikana
Záškoláctví
Kouření

II. stupeň
9. ročník
7. ročník
8. a 6. ročník

5. ročník

4.10.2 ZŠ Smíškova
Během školního roku 2019/2020 byly realizovány programy specifické primární prevence pro
žáky I. a II. stupně.
Vzhledem k uzavření škol z důvodu vyhlášení nouzového stavu od 11. 3. 2020, nebylo možné
realizovat všechny naplánované akce na druhé pololetí
Od září byla žákům I. a II. stupně nabídnuta řada kroužků, kde mohli trávit svůj volný čas.
Na prvním stupni proběhlo spoustu tradičních, ale i nových aktivit - plavecký výcvik, školy
v přírodě, práce se třídami. V prvních třídách proběhla „Dopravní výchova“ s Městskou
policií. V 5. C byla připomenuta pravidla bezpečné práce na internetu, sociálních sítích a také
program zaměřený na kyberšikanu.
Na druhém stupni byly realizovány převážně aktivity a programy tradičního rázu.
Šesté třídy se seznamovaly při teambuildingových aktivitách a na adaptačním pobytu
s následnými klimaty třídy.
Během celého roku se realizovalo 6. lekcí programu Unplugged. Sedmé ročníky se účastnily
programu Bezpečně v kyberprostoru. Dívkám ze sedmých ročníků byla realizována beseda na
téma související s dospíváním „Čas proměn“. Osmáci si připomněli informace o návykových
látkách, jejich nebezpečí, vzniku závislosti, problémy ve společnosti a trestní zodpovědnosti
za případné jednání. V rámci výuky jim byla připomenuta pravidla správné výživy a možné
poruchy přijmu potravy. V 9. A byly promítnuty filmy Mezi stěnami a Na hraně s následnou
diskusí k tématům. V rámci třídnických hodin se velmi aktivně pracovalo na třídních vztazích
ve všech ročnících.
Během uzavření škol byla rodičům nabídnuta pomoc přes systém Edookit, odkazy na řešení
situací s používáním PC a telefonů, jak zablokovat, co dělat když…..Během školního roku se
řešilo několik potyček mezi žáky pátého ročníků.
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V rámci školního poradenského pracoviště probíhala pravidelná setkání pedagogů, jenž se
všichni

zaměřili

na

efektnější

využívání

třídnických

hodin

a

práci

se

třídou.

Školní metodik prevence úspěšně ukončil studium k výkonu specializační činnosti - Prevence
sociálně patologických jevů.

4.11 Další vzdělávání pedagogických pracovníků na školách
V souladu § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, probíhalo vzdělávání
v souladu s plánem vzdělávání stanoveným ředitelem. Ten vzniká s ohledem na nabídku
akreditovaných seminářů, školení a kurzů a množství finančních prostředků na DVPP.
Zaměstnanci, kteří se ve šk. roce 2019/2020 dále vzdělávali, se zaměřili především na
podpůrná opatření pro žáky se SVP v praxi, zapojení informačních technologií do výuky,
inovativní metody vzdělávání, administrativní záležitosti školy, právní vědomí, aktuální stav
školské legislativy, ale také např. na komunikaci s rodiči, kázeň ve třídě a ve škole, na zásady
první pomoci, mentoring, práce s aplikací pro podporu elektronického zápisu do prvních tříd
ZŠ a další.
K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků přispěl i MAP, který organizuje i pro
pracovníky základních škol celou řadu seminářů a kursů. Školy věnovaly zvýšenou pozornost
také vzdělávání jazykovému.
Přehled jednotlivých absolvovaných školení je možné nalézt ve výročních zprávách škol.
Specifikem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v druhém pololetí školního roku
2019/2020 bylo, že se celá řada kurzů a seminářů přesunula na on-line platformu a
uskutečnila se formou distančního vzdělávání.

4.12 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Žáci škol mají na výběr z velké škály kroužků, které vedou převážně učitelé. Většina kroužků
je pro děti zdarma. Největší zastoupení mají především sportovně zaměřené kroužky – florbal,
basketbal, minifotbal, malá kopaná, atletika, gymnastika, rybářství. Žáci navštěvují také např.
hudební kroužek či pěvecký, jazykový, matematický, rybářský, chemický, biologický či
knihovnický, logopedický, výtvarně zaměřený, dramatický aj.
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I přesto, že organizace byly od 16. 3. 2020 do 25. 5. 2020 uzavřené z důvodu pandemie a
některé plánované aktivity se neuskutečnily nebo byly přesunuty na jiné, především
podzimní, termíny, byly aktivity škol velmi různorodé.
Oproti školnímu roku 2018/2019, kdy se žáci obou základních škol zúčastňovali převážně
sportovních soutěží a přírodovědných olympiád (matematická, fyzikální, zeměpisná,
biologická, ale také lesnická, logická …); v oblasti humanitních předmětů pak soutěží
recitační, dramatické, konverzační či certifikovaných zkoušek Cambridge school, v roce
2019/2020 byla velká část zmíněných aktivit odložena či zrušena z důvodu nouzového stavu,
a to především v II. pololetí.
Obě školy věnovaly prostor také environmentální výchově, která tvoří jedno z průřezových
témat školního vzdělávacího programu. V jejím rámci se uskutečnily v prvním pololetí
výukové programy v centrech ekologické výchovy – Rezekvítek, CEV Lipka a v Isnpiru –
středisku volného času Tišnov. Na školách probíhal také jako každoročně sběr kaštanů papíru,
hliníku, baterií či drobného elektra. Vše opět bylo podřízeno zavření škol v době od března do
května 2020.
Na obou školách se aktivně do školního života zapojila žákovská samospráva a školní
parlament. Smyslem těchto skupin žáků je aktivní zapojení do života školy, možnost vyjádřit
své názory a připomínky k jejímu chodu, prostředí, zlepšovat vztahy mezi učiteli a žáky.
Během roku se jejich členové snažili oživit a vylepšit celou řadou akcí pro spolužáky i
veřejnost.
Žáci ze ZŠ Tišnov nám. 28. října se zapojily do 10. 3. 2020 do následujících aktivit:














Atletický čtyřboj – okres starší žáci 1. místo, starší žákyně 1. místo
Minifotbal – okrsek starší žáci 3. místo
Florbal – okrsek mladší žáci 5. místo, okrsek starší žáci 3. místo
Stolní tenis – okres 1. místo
Vánoční laťka – 4. místo
Basketbal – okres starší žákyně 2. místo
Sportovec školy:
Lyžařský kurz - v termínu 26. 1. – 31. 1. 2019 ve ski centru Kohútka. Kurzu se zúčastnilo 79 žáků, o
které se staralo 9 vedoucích. Během výcviku došlo k několika lehčím zraněním. Sněhové podmínky
velmi dobré, počasí krásné, všichni se zlepšili a užili si krásný zimní sport
Sběr papíru 16. 9. - 20. 9.
Diskotéka 27. 9.
Den halloweenských kostýmů 1. 11.
Halloweenská stanoviště pro děti 2. - 4. tříd 1. 11.
Den laskavosti 13. 11.
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Mikulášská nadílka (pro děti MŠ a prvního stupně) 5. 12.
Teplákový den 15. 1.
Valentýnská diskotéka 7. 2.
Kloboukovo – čepicový den 26. 2.
Divadlo Rozum a štěstí skupinky žáků ze 4. třídy - pro několik tříd 1. stupně

Žáci se ZŠ Smíškova se zapojily do 10. 3. 2020 do následujících aktivit:











































Matematická olympiáda
Pythagoriáda
Logická olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Astronomická olympiáda
Biologická olympiáda
Den s lesy ČR
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Recitační soutěž II. stupně
Dějepisná olympiáda
Český jazyk
Mladý chemik
Chemická olympiáda
Přespolní běh Želešice
Přespolní běh Hodonín
Minifotbal
Atletický čtyřboj
Florbal
Šplh
Vánoční laťka
Basketbal
Přehazovaná
Sportovec roku
Talent roku
Mozek roku (žáci II. stupně)
Mozeček roku (žáci I. stupně)
Vánoční jarmark
STOLPERSTEINY- uctění památky
Trhové slavnosti (kulturní vystoupení žáků školy)
Vítání občánků
Adventní dílničky
Péče o předškoláky
Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky 2019/2020
Exkurze do Prahy
Návštěvy divadelních představení Radost, Brno
Vánoční besídka
Mikulášská nadílka
Slavnost pasování prvňáčků
LT Brumov
Lyžařský výcvikový zájezd
Pobyt ve středisku ekologické výchovy Chaloupky
Adaptační pobyt

V roce 2018/2019 bylo také pro obě školy samozřejmostí aktivně se zapojit do veřejného a
společenského života ve městě, a tak šířit své dobré jméno a dobré jméno zřizovatele. Jednalo
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se o účast např. na trhových tematicky zaměřených slavnostech pořádaných na náměstí,
Vánoční jarmark, Den hudby, vítání občánků na radnici, projekt Holocaust na Tišnovsku
apod. Dostatečně se obě organizace prezentují v médiích, především místních (TTV, TN) a
přispívají k podpoře a rozvoji spolupráce s partnerskými městy Tišnova. Podobně se obě
organizace zapojovaly i ve školním roce 2019/2020, bohužel pouze do 11. 3. 2020.
Následovalo uzavření škol z důvodu pandemie. Školy byly uzavřené až do 25. 5. 2020. Akce
a aktivity či společenské akce v této části druhého pololetí byly zrušeny či odsunuty.
Po celou dobu pandemie však školy nezůstaly stranou. Učitelky a pracovnice obou škol se
aktivně zapojily do šití tak potřebných, nedostatkových roušek, které distribuovaly do
nemocnic a sociálních center.
4.13 Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Ve školním roce 2019/2020 nebyla škola ZŠ Tišnov Smíškova podrobena šetření ČŠI. Ani
v ZŠ nám 28. října nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI; poslední proběhla v ZŠ Tišnov
nám. 28. října, a to v lednu 2019.
Inspekční zpráva, která hodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytovaného
základní školou a školní družinou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů; dále zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích
programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle
§ 174 odst. 2 písm. c) školského zákona je k nahlédnutí na stránkách České školní inspekce
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=11939

4.14

Zapojení škol do projektů

4.14.1 ZŠ Smíškova


Knihy mého srdce

ZŠ Smíškova ve spolupráci s Městskou knihovnou Tišnov zrealizovala v listopadu 2019 již 16. ročník
původního projektu na podporu dětského čtenářství Knihy mého srdce. Tentokrát byl projekt věnován
současným českým autorům literatury pro děti a mládež Jiřímu Šanderovi, Markétě Vydrové, Zuzaně
Pospíšilové a připomněl si také 120. výročí narození Ondřeje Sekory.
Originální projekt probíhající od roku 2004 má za cíl představit dětem významné autory dětské literatury. V
předchozích letech nás svým dílem inspirovali Václav Čtvrtek, Ondřej Sekora, František Nepil, Helena

52

Zmatlíková, Martina Drijverová, Alena Ježková, Jiří Trnka, Eduard Petiška, Renáta Fučíková, Zdeněk
Svěrák a Josef Lada, ale také zahraniční autoři jako např. Astrid Lindgrenová. Součástí projektu jsou vždy
besedy o životě a díle spisovatele, výtvarné a dramatické lekce, soutěžní testy, společná čtení a žákovské
výstavy. V dětském oddělení tišnovské knihovny probíhají doprovodné akce, do kterých se aktivně zapojují
žáci 1. – 5. tříd.
K závěru projektu patří tradiční setkání všech knižních nadšenců v knihovně, které proběhlo v úterý
26. listopad, a kde se společně povídalo a četlo. Došlo i na malou anglickou dramatizaci příběhu
The Gruffalo a vyhodnocení dětské výtvarné soutěže v Galerii Josefa Jambora.


Finanční gramotnost jinak

Výuka finanční gramotnosti žáků školy probíhá v rámci ŠVP od prvního stupně.
V letošním školním roce jsme se zapojili do dvou projektů Lipky pod hlavičkou KAPODAV – Rozpočti si
to – 9. ročník. Dr. Zdědil a pan Zdražil – 8. ročník. Akce ve škole musely být zrušeny kvůli epidemii.


Projekt Abeceda peněz

V únoru 2020 naši školu již podruhé pozvala ke spolupráci místní pobočka České spořitelny. Spolu s
vedením a učitelkou třídy V. B, Mgr. Hanou Bučkovou, se na ZŠ Smíškova rozběhl program finančního
vzdělávání s názvem Abeceda peněz. Úkolu nahlédnout do světa podnikání se žáci, paní učitelka i rodiče
chopili s nadšením.
Žáci si na začátku projektu vymysleli svůj podnikatelský záměr, tedy založit a uvést do provozu vlastní
firmu, zabývající se výrobou a prodejem dekorativních a dárkových předmětů pro nadcházející velikonoční
svátky. Třída se stala fiktivním právnickým subjektem a Česká spořitelna věnovala mladým podnikatelům
částku 3000 Kč jako počáteční kapitál na realizaci jejich podnikatelského plánu. S penězi se děti učily
hospodařit, prováděly rozpočtování, plánovaly příjmy i zisk.
Na počátku projektu žáci navštívili pobočku České spořitelny v Tišnově, aby se zde seznámili s prostředím
banky. Děti čekal nelehký úkol. Měly v průběhu tří měsíců realizovat svůj podnikatelský záměr. Žáci vše
rozplánovali, začali nakupovat materiál, vyrábět výrobky, atp. Nadaní žáci v hodinách hudební výchovy
nacvičovali hudební vystoupení jako doprovodný program k prodejní akci výrobků.
Závěrečný plánovaný jarmark už se však uskutečnit nemohl, protože z důvodu koronavirové epidemie
Covid - 19 byly uzavřeny školy a vyhlášen nouzový stav. Česká spořitelna velkoryse půjčku věnovala a
přidala žákům další finanční odměnu, kterou použili na nákup třídních triček a dalších upomínkových
předmětů. Snad se podobný projekt podporující profesní rozvoj a finanční gramotnost žáků prvního stupně
podaří s Českou spořitelnou realizovat v následujícím školním roce.


Projekt PolyGram

Ve školním roce 2019/2020 jsme navázali na dobrou zkušenost s matematickým kroužkem s názvem
Koumák, který je realizován a financován z projektu „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání,
matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“, v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání. Cílem matematického kroužku je zvýšení úrovně znalostí matematiky formou
individuálních konzultací otevřených všem zájemcům. Děti mají možnost tvůrčím a originálním způsobem
hledat řešení netradičních a nestandardních aplikačních úloh v matematice, společně o problémech
diskutovat a obhajovat svoje názory, postupně vytvářet a odhalovat souvislosti a zažít radost z úspěchu.
Řeší logické úlohy, hlavolamy, příklady z matematických soutěží a přijímacích zkoušek na víceletá
gymnázia, vytvářejí stavby z matematických kostek a objevují matematiku kolem nás. Kroužek
navštěvovalo 17 dětí z 1. stupně. V rámci práce kroužku jsme navštívili v prosinci 2019 expozici VIDA!
Brno. Děti pracovaly v rámci tohoto kroužku i v době uzavření škol v on-line prostředí na platformě
virtuální učebny Google Classroom.


Sportovec roku – celoroční projekt zaměřený na motivaci žáků k účasti na sportovních soutěžích a ke
sportu.



Mozek roku – celoroční projekt zaměřený na motivaci žáků k účasti ve vědomostních soutěžích.



Unplugged – dlouhodobý projekt z oblasti školní primární prevence
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Ve školním roce 2019/2020 opět probíhal v 6. ročníku program Unplugged, jako primární prevence sociálně
patologických jevů (rizikového chování). Náplň programu se zaměřuje na snížení počtu dětí začínajících
užívat návykové látky nebo oddalování přechodu od experimentování s drogami k pravidelnému užívání.
Program vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí, interaktivity a zapojení témat osobních
dovedností a normativního přesvědčení. Cílovou skupinou jsou dospívající ve věku 11-13 let.
Projekt se skládá z dvanácti lekcí, ve školním roce 2019/2020 se realizovalo pouze šest lekcí
z epidemiologických důvodů, s následným uzavřením škol. Účastnilo se 57 žáků, při lekcích pracovali jak
ve skupinách, tak samostatně. Přístup a hodnocení jednotlivých žáků byl různorodý, většina hodnotila
program pozitivně. Žáci oceňovali možnost vyjádřit svůj názor a práci ve skupinkách.
Tento projekt našim žákům umožňuje zamyslet se nad sebou, naučit se chování v určitých krizových
situacích, naučit se vytvořit a obhájit svůj názor, seznámit se s novými kamarády a řešit nové životní situace.


Projekty OP VVV

Ve školním roce byl ukončen projekt tzv. šablon, v rámci OP VVV (Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání) s názvem „Šablony ZŠ Smíškova I“. Doba realizace projektu byla od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 a
celková alokace finančních prostředků pro potřeby projektu byla 1 392 422 Kč. Během realizace projektu
byly podpořeny především aktivity z oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v oblasti
personální. V případě personální podpory byla zřízena nová pozice Školního asistenta (0,5 úvazku na 24
měsíců), jehož pracovní náplň spočívá v poskytování základní nepedagogické a částečně pedagogické
podpory při spolupráci s rodiči žáků. Je prostředníkem mezi rodinou a školou zajišťující mimo jiné
pravidelnou školní docházku dětí, dohled nad jejich domácí přípravou a poskytuje pedagogovi pomoc při
administrativní a organizační činnosti. V personální oblasti dále umožnil projekt udržet pozici speciální
pedagožky (0,5 úvazku na 24 měsíců).
V případě DVPP došlo v uplynulém období k celé řadě školení v oblastech inkluze, matematické
gramotnosti, cizích jazyků a mentoringu.
Z projektu se rovněž hradila práce učitelů při doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem.
Projekt byl řádně ukončen v termínu a srovnání ukazatelů před a po realizaci ukázalo jednoznačný efektivní
přínos.
V návaznosti na projekt „Šablony ZŠ Smíškova I“ v rámci OP VVV (Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání), realizovaném v letech 2017-2019 škola zažádala o další dotaci v celkové výši 2 201 235 Kč.
Projektový záměr „Šablony ZŠ Smíškova II” MŠMT schválilo a projekt začal být realizován od 1. 2. 2019 s
předpokládaným dokončením 31. 1. 2021. Při plánování jsme vycházeli ze zkušeností z minulého projektu,
současných potřeb vzdělávacího procesu a nabídky podporovaných aktivit. V případě personální podpory
jsme využili možnosti dále financovat pozici Školního speciálního pedagoga a Školního asistenta, nově jsme
zřídili pozici Školního kariérového poradce (0,4 úvazku na 24 měsíců). V oblasti dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků se učitelé zúčastnili seminářů v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti,
cizích jazyků, kariérového vzdělávání, projektového vyučování a inkluze. Z projektu byla hrazena i práce
učitelů při doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem. Novou aktivitou bylo zavádění
projektových dnů pro žáky ve škole i mimo ni. Značný podíl financí byl efektivně využit v oblasti
profesního rozvoje pedagogů formou mentoringu.
Zcela nově vstoupilo do projektu i financování dalších aktivit školní družiny – zřízení a financování pozice
Školního asistenta ve školní družině, umožnění účasti na seminářích pro další vzdělávání vychovatelek ŠD,
uskutečnění projektových dnů a tandemového vzdělávání a spolupráce. Realizace projektu byla však v
období uzavření školy (koronavirová epidemie) zcela zásadně omezena a škola zažádala z důvodu
dokončení naplánovaných aktivit prodloužení realizace do dubna 2021.


Projekt Poskytování bezplatné stravy IV

Jedná se o projekt vyhlášený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jehož cílem je poskytnout bezplatné
stravování dětem ohrožených chudobou. Projekt je realizován v rámci Operačního programu potravinové a
materiální pomoci OP PMP, jehož cílem je poskytnout pomoc nejvíce potřebným jedincům či domácnostem
ohroženým chudobou a sociálním vyloučením.
Škola se zapojila do pilotního projektu již ve školním roce 2015/2016.
Ve školním roce 2019/2020 byla realizována podpora v navazujícím, již pátém ročníku „Poskytování
bezplatné stravy V“, a to v období 9/2019 – 6/2020. Celkově byl v tomto období podpořen 1 žák školy,
kterému byl poplatek za školní stravování hrazen ve výši 100 % nákladů.
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MAP rozvoje vzdělávání Tišnov II

Projekt MAP rozvoje vzdělávání Tišnov II je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání dětí v mateřských a
základních školách ve správním obvodu ORP Tišnov a na budování a rozvoj udržitelného systému
komunikace a spolupráce mezi všemi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Především společné
informování, vzdělávání, plánování a sdílení partnerských aktivit v území směřujících k plnění priorit a cílů
stanovených ve strategické části MAP, řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování
přínosů spolupráce. Nezbytnými aktivitami projektu jsou jeho řízení, monitoring a evaluace. Současný
projekt MAP II navazuje na MAP I a je realizován od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021. Nositelem projektu je město
Tišnov. V rámci tohoto projektu se mimo jiné uskutečnila celá řada vzdělávacích akcí, kterých se účastnili
mnozí učitelé naší školy. Kromě toho došlo v průběhu realizace projektu k podrobnému monitoringu
požadavků a potřeb školy v oblasti DVPP a vytvoření nabídky školení a seminářů včetně jejich finančního
pokrytí. V projektu vznikly čtyři pracovní skupiny (Rovné příležitosti, Matematická gramotnost, Čtenářská
gramotnost a Financování), jejímiž členy jsou i někteří učitelé naší školy.
Místní akční plán vzdělávání Tišnovska svými četnými aktivitami pozitivně ovlivňuje kvalitu vzdělávání v
našem regionu již od roku 2016. K tomuto konstatování mě opravňuje nejenom mé zapojení v řídících
strukturách tohoto projektu, ale rovněž osobní účast na celé řadě inspirujících přednášek a seminářích, které
MAP organizuje. Často za účasti předních lektorů z daného oboru.
To, že má tento projekt nadregionální dopad, jsem si uvědomil na celonárodním veletrhu Úspěch pro
každého žáka 2019, který se konal na podzim v Praze. Kromě široké nabídky workshopů na aktuální školská
témata se v rámci programu uskutečnila i panelová diskuze se zástupci nejúspěšnějších Místních akčních
plánů z celé ČR. Tišnovský MAP v této diskuzi skvěle prezentovala hlavní manažerka projektu PhDr. Libuše
Beranová. Dlužno dodat, že všech pět prezentovaných MAPů (MAP Tišnov, MAP Dvůr Králové nad Labem,
MAP Praha 12, MAP Kolín a Nymburk, MAP Chomutov) funguje velmi dobře a podporují kvalitní
vzdělávání ve svých regionech. To se bohužel nedá říct o všech, některé pracují pouze na formální bázi.
Na příkladu dobře fungujících MAPů se ale ukazuje, že mají mnohem větší potenciál, než se možná na
začátku předpokládalo. Především mohou pomoci postupně reformovat regionální školství, což se jeví jako
nevyhnutelné. Koneckonců nám to ukázalo i nedávné distanční „koronavirové“ vzdělávání. Jakým způsobem
k tomu dojde, záleží do značné míry na každé škole. V projektu MAP mají k sobě skvělého partnera.



Charitativní a dobročinné projekty
-



Nadační fond Krtek – sbírka povlečení a dek pro děti z dětské onkologie při FN Brno

Projekt „SportStyle tišnovská florbalová liga“

Ve školním roce 2019/2020 jsme společně se SVČ Inspiro Tišnov a za finanční podpory sponzora - obchodu
se sportovním vybavením SportStyle pokračovali v pátém ročníku Tišnovské florbalové ligy. Novinkou
bylo jiné uspořádání soutěže. Pro větší zapojení jsme měli v plánu uspořádat tři samostatné turnaje ve třech
kategoriích – mladší, starší a dorost.
Podařilo se uskutečnit pouze dva turnaje ve velmi dobré kvalitě a za účasti celkem 10 týmů. Zda se bude
v této aktivitě pokračovat i v dalších letech bude záležet na zájmu chlapců o tento sport.


Přijímačky nanečisto

Nezbytným předpokladem pro přijetí na střední školu je ve většině případů co nejlépe složit jednotnou
přijímací zkoušku. Proto jsme v tomto školním roce opět nabídli všem našim žákům devátého ročníku
možnost zdarma si vyzkoušet Přijímačky nanečisto na Gymnáziu Tišnov.
Akce proběhla 3. 2. 2020 v budově tišnovského gymnázia a zúčastnilo se jí 49 žáků. Jednalo se o věrnou
simulaci průběhu přijímacích zkoušek na testech tematicky odpovídajících státní verzi zkoušek (český jazyk
a matematika). Tato zkouška měla žákům pomoci lépe zvládnout stres, rozvrhnout si čas a tím efektivně
uplatnit svoje znalosti. Po vyhodnocení výsledků jednotlivých testů jsme lépe věděli, kterým směrem by
měla naše příprava dále pokračovat. Výhodou bylo i vyhodnocení testů ve srovnání s ostatními řešiteli nejen
z vlastní školy.
Sami žáci kladně hodnotili přínos této akce pro úspěšné zvládnutí jednotných přijímacích zkoušek na střední
školy, a proto i v příštím školním roce plánujeme ve spolupráci s Gymnáziem Tišnov nadále pokračovat.
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Projekt 30 let od sametové revoluce

Během měsíce listopadu si škola připomněla 30. výročí sametové revoluce z roku 1989.
Během hodin dějepisu a občanské výchovy se děti seznámily s událostmi roku 1989 prostřednictvím filmu
Z deníku Ivany A., který zachycuje události od Palachova týdne v lednu 1989 po první svobodné volby
v červnu 1990 pohledem tehdejší studentky 4. ročníku střední školy. V hodinách českého jazyka a občanské
výchovy osmáci a deváťáci vytvořili medailonky významných osobností spjatých se sametovou revolucí a
vystavili je na traktu u učeben informatiky, kde si je jejich spolužáci mohli během přestávek prohlédnout.
Jejich práce jsme doplnili o různé materiály týkající se totality i demokracie z kabinetu dějepisu a občanské
výchovy.
Žáci 6. a 7. ročníků se zúčastnili programu, který pro ně připravilo Muzeum města Tišnova k výstavě
fotografií známé české fotografky Dany Kyndrové, nazvané Sametová revoluce. Nejen že si prohlédli
výstavu, ale plnili zajímavé úkoly na téma totalita a demokracie a na závěr si z nachystaných obrazových
materiálů vyrobili koláž na téma sametové revoluce.
Žáci 8. a 9. ročníků navštívili výstavu Sen o svobodě – plakáty „něžné“ revoluce v tišnovské knihovně.
V úvodu si vyzkoušeli, jaké to asi bylo „žít v pravdě“. Poté se pokoušeli ve skupinkách odpovídat na
nejrůznější otázky týkající se sametové revoluce a museli přitom hledat odpovědi i na vystavených
plakátech. Na závěr měli za úkol vytvořit na základě získaných poznatků plakáty.
Na obou programech projevili někteří žáci velmi dobré znalosti týkající se tohoto tématu.
Jednotlivé aktivity měly za cíl nejen žáky seznámit s fakty a událostmi spojenými s listopadem 1989, ale
také je přimět k zamyšlení, jak totalita a demokracie ovlivnily a ovlivňují naše životy. Měli přitom
příležitost uvědomit si, že pro generace před námi svoboda vůbec nebyla samozřejmá věc a že boj za
svobodu nebyl vždycky pouze pojem z učebnice dějepisu.


Projekt LIRE 2020

Do evropského projektu LIRE 2020 pod záštitou programu Erasmus+ se naše škola přihlásila 24. 1. 2020
jako partner projektu. Realizátorem projektu je naše partnerská škola v Seredi a slovenské nakladatelstvím
pedagogického zaměření RAABE. Projekt bude probíhat v období od září 2020 až do října 2022. LIRE je
zkratkou popisu projektu "Language Interpretation through REading" a bude se zaměřovat na prohlubování
porozumění textů skrze interaktivní čtení při výuce anglického jazyka. V rámci projektu budou naši
pedagogové školeni, jak s cizojazyčnou literaturou pracovat při výuce anglického jazyka a budou jim
poskytnuty interaktivní materiály pro další aktivity pro práci s dětmi v hodinách angličtiny.


Projekt Mobilita Erasmus+

V lednu roku 2020 jsme začali ve spolupráci s MAP pracovat na projektové žádosti Erasmus+. Cílem bylo
vyslat zástupce pedagogického sboru do škol v zahraničí, aby zde načerpali cenné zkušenosti a inspiraci pro
svou práci. O projekt projevili zájem učitelé, asistenti i vychovatelé. Velmi atraktivní lokalitou bylo pro
mnohé Finsko, jež se stalo jakýmsi vzorem moderní výuky. Projektová žádost bohužel z důvodu velkého
množství konkurenčních žádostí neuspěla. Nicméně v příštím roce má organizace v úmyslu ji přepracovat a
znovu usilovat o možnost mezinárodní mobility pro svoje pracovníky.


Projekt Ředitel naživo

Začátkem roku 2020 se naskytla příležitost přihlásit se do akreditovaného programu ŘEDITEL NAŽIVO.
Kolektiv lektorů tohoto programu má za sebou již zkušenosti z programu UČITEL NAŽIVO a z prvního
pilotního programu Ředitel naživo, který byl započat v roce 2019.
Jedná se o dvouletý program pro vedení škol, ve kterém chtějí být vedoucí pracovníci (ředitel školy a jeho
zástupce) skutečnými pedagogickými lídry. Motem programu je, že především kvalitně připravení a
motivovaní učitelé a ředitelé mohou naplno rozvinout potenciál dětí.
Zájem o účast v tomto programu byl přirozeným vyústěním vznikající společné vize o směřování školy,
která je součástí otevřeného společenství pedagogů, rodičů a žáků směřující k jasnému cíli: aby byl potenciál
dětí naplno rozvíjen, aby škola byla místem, kde dítě stojí jednoznačně v centru zájmu, kde se dítě učí
naplno a s radostí.
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Po úspěšném dvoukolovém zvládnutí přijímacího řízení jsme byli spolu s dalšími 14 školami do programu
přizváni pro období let 2020-2022.
V rámci programu absolvujeme společné sdílení ve čtrnácti jednodenních či vícedenních setkáních zástupců
vybraných škol, čeká nás řada exkurzí do vybraných pilotních škol i
stáže u ředitelů těchto škol. Umožněna nám bude i zahraniční stáž v některé vybrané evropské škole.
Budeme moci využít 22 hodin individuální podpory přímo v naší škole (mentoring, koučink) a dalších 40
hodin setkání ve facilitovaných svépomocných skupinách škol.
Období uzavření škol od března do května poněkud zbrzdilo rozvíjející se vzdělávání, nicméně v srpnu se
tým vedení zúčastnil prvního třídenního setkání účastníků programu pod vedení průvodců a lektorů
programu v Ledči nad Sázavou. Zahájení programu naplnilo naše očekávání a věříme, že i přes nepříznivý
vývoj epidemiologické situace nejen v České republice, a přes značné pracovní a časové vypětí s ním
související nám dovolí v programu pokračovat a pomůže naše směřování uvádět v realitu.

4.14.2 ZŠ nám. 28. října


„Ovoce do škol“

Projekt „Ovoce do škol" je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a
nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a
výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. Úkolem projektu je především přispět k
trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti
epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Úspěšné řešení uvedeného úkolu je
postaveno na širokém partnerství mezi rezortem školství, zdravotnictví a zemědělství.
Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, přispět k trvalému
zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, zlepšit zdravotní stav mladé populace a bojovat proti dětské obezitě.
Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie (73%) a Česká republika (27%), tudíž je pro Vás zcela
zdarma. Projekt spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.
Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.



„Prima třída“

Jedná se o celoroční projekt, který pořádá žákovská samospráva, jenž hodnotí výsledky sběru druhotných
surovin, dále udržování pořádku ve třídách a šatnách a účast jednotlivých tříd na akcích pořádaných žákovskou
samosprávou. Třídy, které nasbírali za celý rok nejvíce bodů, a vyhrají tento celoroční projekt, obdrží vždy
finanční odměnu. Ve školním roce 2018/2019 se vítěznými třídami stala na prvním stupni 5. A (třídní učitelka
Mgr. Lenka Dufková), na druhém stupni 6. A (třídní učitelka Mgr. Veronika Mlčoušková).



Zapojení do projektu OP VVV v rámci výzvy 22 – „Šablony“

Na základní škole je od 1. ledna 2017 realizován projekt s názvem Základní škola, Tišnov, náměstí 28.
října 1708 - výzva 022 (reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004616), v jehož rámci škola čerpala
finanční dotaci v celkové výši 2 062 351 Kč. Ke dni 31. 12. 2018 byla na škole realizace projektu ukončena.
Z finančních prostředků dotace bylo hrazeno 0,5 úvazku speciálního pedagoga a 0,5 úvazku školního
psychologa, oba po dobu 24 měsíců. Zbylé prostředky byly použity na úhradu DVPP pedagogů školy a na nákup
pomůcek souvisejících s realizací vybraných šablon. od 1. ledna 2019 zahájila škola realizaci návazného
projektu v rámci Šablon II s názvem Šablony 2 – ZŠ Tišnov bude škola čerpat dotaci ve výši 2 985 400,00 Kč.
(reg. číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011804). Realizace projektu bude ukončena v dalším

školním roce.


Environmentálně zaměřené akce školy

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta jsou důležitou součástí života školy. Je součástí rámcového
vzdělávacího programu školy a prolíná se mnoha předměty na I. a II. stupni základní školy. K výuce ekologie je
využívána blízká přírodní památku Květnice a ZŠ se zaměřuje na náš region. Každým rokem se škola zúčastňuje
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výukových programů, které nabízí ekologické centrum Lipka – Jezírko. Nejčastěji nabídku jedné z poboček
Lipky a to Jezírka, které sídlí v Brně – Soběšicích.
V školním roce 2019/2020 ovlivnilo a zastavilo veškeré aktivity uzavření škol z důvodu koronavirové pandemie.
I přesto organizace alespoň v prvním pololetí využila nabídky ekologických center (Lipka, Rezekvítek) a
účastnili se jednodenních a vícedenních výukových programů. V Tišnově každoročně využíváme nabídky
Inspira, které svoje výukové programy plánuje dle potřeb ZŠ a ŠVP.
Také ve školním roce 2019/2020 ZŠ pokračovala ve sběru papíru, hliníku, baterií, drobného elektra, cartridge a
tonerů a nefunkčních mobilních telefonů. Za sběry v Recyklohraní (baterie, drobné elektro a tonery) získáváme
body a ty měníme za odměny. Děti se učí, že recyklací šetří životní prostředí.

4.15 Údaje o spolupráci s dalšími subjekty
Nejtěsnější spolupráce byla s občanskými sdruženími, která fungují při základních školách Sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova a Klub přátel školy ZŠ Tišnov - jejichž
členy jsou především rodiče žáků školy. Klub přátel školy finančně přispěl na odměny do
různých soutěží, na kroužky a školní knihovnu, poskytl jízdné na zájezdy. Sdružení škola a
rodina při ZŠ Tišnov Smíškova tradičně přispělo na kurz lyžařský, plavecký, školu
v přírodě, na nákup drobného materiálu, je také organizátorem 2 turnusů letního tábora
v Brumově.
Nadále pokračují vzájemné kontakty s partnerskými školami ve slovenské Seredi a Moldavě
nad Bodvou. Školy spolupracují i s ostatními školskými organizacemi (nejen) ve městě,
s kulturními organizacemi především s Městským kulturním střediskem Tišnov, s místními
sportovními a zájmovými spolky, se střediskem volného času Inspiro. Nezbytné jsou
vzájemné konzultace s poradenskými pracovišti – pedagogicko-psychologickou poradnou,
speciálně-pedagogickými centry. Své nezanedbatelné místo při spolupráci má i Policie ČR,
Městská policie Tišnov, kurátor a samozřejmě i město Tišnov, jako zřizovatel.
Základní škola Tišnov, nám. 28. října spolupracuje úzce se ZO ČMOS PŠ (Základní
organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství) s předsedkyní Mgr.
Marcelou Kovaříkovou. Výbor ČMOS spolupracuje na sestavování rozpočtu FKSP,
kolektivní smlouvy a podílí se na organizaci provozu školy.
4.16 Údaje o školských zařízeních při základních školách
Zařízení školního stravování
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V obou školách se jedná o školní jídelnu úplnou, strávníci mají na výběr ze dvou jídel, která
musí splňovat předpisy spotřebního koše, což jsou zákonem dané normativy určených druhů
potravin. Každá etapa života vyžaduje speciální výživu. Školní stravování je především
vyvážená strava.
Jídelníček musí splňovat předpisy spotřebního koše, což jsou zákonem dané normativy
určených druhů potravin, proto se stále inovuje. Školní jídelny se snaží, aby byl jídelní lístek
pestrý a zároveň byla dodržována zdravá výživa. Žáci si mohou vybírat ze dvou jídel. Pokrmy
jsou vařeny z luštěnin, zeleniny, z mas jatečných zvířat, drůbeže a zvěřiny. Minimálně 3x
měsíčně se připravují pokrmy z ryb. Součástí pokrmů jsou zeleninové saláty, kompoty,
jogurty nebo šlehané tvarohy, dezerty a čerstvé ovoce. Mezi oblíbená jídla dětí patří moučné
pokrmy, smažené, z luštěnin a omáčky. Nejméně oblíbené jsou pokrmy zeleninové.
Ve školním roce 2018/2019 byla zahájena, s ohledem na dosluhující vybavení a technické
zázemí, celková velmi rozsáhlá a nákladná rekonstrukce kuchyně a školní jídelny v ZŠ Tišnov
nám. 28. října. Přípravné práce započaly již na konci dubna 2019. Pravidelné vaření bylo ve
školní kuchyni ukončeno ve čtvrtek 9. 5 2019.
Rekonstrukce probíhala až do konce srpna 2019. Školní kuchyně a jídelna opět zahájila svoji
činnost od nového školního roku. Rekonstrukce byla hrazena z projektu Ministerstva financí
programu pro Podporu rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství. Celkové
náklady na rekonstrukci dosáhly výše 17, 352 mil. Kč z toho 5,581 mil. Kč hradilo město
Tišnov z vlastních zdrojů. Rekonstrukci prováděla firma Cergomont, technologické vybavení
dodala firma Maláč.
Školní rok 2019/2020 začal v ZŠ nám. 28. října v moderně zrekonstruované kuchyni. V tomto
zařízení byla o prázdninách 2020 byla realizována stavba odlučovače tuků z kuchyně firmou
Stavitelství Zemánek s. r. o. Během září se podařila navýšit kapacita školní jídelny na 1200
žáků, a to v souladu s projektem. Tato rezerva v kapacitě školy bude sloužit pro plánovanou
MŠ Na Honech, popřípadě pro náhradní stravování při opravách či výpadcích ostatních ŠJ.
Počet pracovníků školního stravování
ZŠ
nám. 28. října

2019/2020
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ZŠ Smíškova

Fyzické osoby

8

6

Přepočtení na plně zaměstnané

8

6

Přehled kapacit školních jídelen a počtu stravovaných
ŠJ
s kuchyní

Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita
k
k
k
k
1. 9.
30. 6.
30. 6.
1. 11.
2017
2018
2019
2019

ZŠ nám.
28. října
ZŠ
Smíškova

800

1030

1030

1200

560

560

560

560

Pracovníci školy se nezapočítávají do rejstříkové kapacity.

ŠJ s kuchyní

Žáci
2017/ 2018

Pracovníci
školy
2017/2018

Žáci
2018/2019

Pracovníci
školy
2018/2019

Žáci
2019/2020

Pracovníci
školy
2019/2020

Žáci
2020/2021

Pracovníci
školy
2020/2021

ZŠ nám. 28.
října

756

89

807

91

845

104

842

110

ZŠ Smíškova

530

54

553

57

547

60

553

64

Školní družina

Dle výkazu o ŠD

Školní družina
ZŠ nám. 28. října
ZŠ Smíškova

Kapacita
250
180

Počet
oddělení

Počet
zapsaných

8
6

Počet dětí
se speciál.
vz.
potřebami

243
180

21
6

Počet
vychovatelek
8
5

Ve školních družinách pracují vychovatelky s dětmi podle celoročních plánů, které jsou
součástí ŠVP. V průběhu školního roku pořádají ŠD množství různorodých akcí – divadelní či
hudební vystoupení, sportovní utkání, vycházky do přírody, aj. ŠD plní i funkci výchovněvzdělávací. V této oblasti se vychovatelky zaměřují na dodržování slušného chování a
vystupování, zdokonalování vědomostí, návyků, rozvíjení slovní zásoby, vedou žáky
k odpovědnosti, toleranci, spolupráci s okolím, ochraně přírody atd. Na práci dětí v družině se
podílejí i rodiče – přispívají různým materiálem – papír, textilie apod. Při řešení výchovných
problémů vychovatelky spolupracují s jednotlivými vyučujícími. Pro aktivity školní družiny
jsou využívány i jiné prostory – tělocvičny, hřiště, počítačové učebny.
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Součástí školních družin jsou v posledních dvou letech také asistenti pedagoga, s ohledem na
novelu školského zákona, která upravila průběh vzdělávání žáků ve školách a ve školských
zařízeních, tedy i v družinách. Pokud speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují podpůrná
opatření také při účasti žáka v družině, obdrží žák vybraná podpůrná opatření i za účelem
pobytu v družině. Tedy i výše zmíněného asistenta pedagoga. Rozsah podpory a stupeň
podpůrných opatření (jeho finanční náročnost - kód NFN) určuje poradenské zařízení dle
závažnosti obtíží žáka.
Od 11. 3. 2020 byly škola i školská zařízení, včetně družin, na základě nařízení Ministerstva
zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 uzavřena. Většinu akcí naplánovaných na druhé pololetí
se proto nepodařilo uskutečnit.
Od 25. 5. 2020 byla vládou ČR umožněna nepovinná školní docházka. Školní družina
neprobíhala v klasickém režimu. Byly vytvořeny dětské skupiny s omezeným počtem dětí.
Z organizačních a hygienických důvodů nebylo možné držet se měsíčního plánu práce.
Pedagogové ŠD zařazovali takové aktivity, které vyhovovaly zvýšeným hygienickým
opatřením. Počet vytvořených dětských skupinek nebylo možné kapacitně obsáhnout
vychovatelkami ŠD. V některých skupinkách vykonávaly přímou pedagogickou činnost
asistentky pedagoga.

4.17 Hospodaření škol v roce 2019

4.17.1 Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace

Výnosy
Sběry
Stravné
Nájemné
Úroky
Příspěvek školní družina
Ostatní
Dotace Města Tišnov
Dotace Jihomoravský kraj
Výzva OP VVV 22
Zpracování mezd

Částka
20 tis. Kč
1 985 tis. Kč
191 tis. Kč
2 tis. Kč
224 tis. Kč
44 tis. Kč
4 345 tis. Kč
59 455 tis. Kč
1 937 tis. Kč
59 tis. Kč
61

Kantýna
Náklady
Spotřební materiál (vč. potravin)
Spotřeba energií (voda, teplo, el. energie, plyn)
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci školy
Ostatní práce nevýr. povahy
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady (FKSP, zákonné poj.)
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z DHIM a DNIM

228 tis. Kč
Částka
2 424 tis. Kč
2 511 tis. Kč
61 tis. Kč
4 tis. Kč
1 tis. Kč
891 tis. Kč
37 104 tis. Kč
12 391 tis. Kč
775 tis. Kč
921 tis. Kč
1 061 tis. Kč

4.17.2 Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace
Část I. – VÝNOSY
Účel
Státní dotace
Dotace od obce
Poplatky od zákon. zástupců žáků ŠD
Příjmy z doplňkové činnosti
Ostatní příjmy (stravné ŠJ)
Šablony + bezplatná strava +plavání
Zúčtování fondů (rezervního)
Výnosy celkem

Částka v Kč
36 661 496,16
3 966 841,45
173 000,00
673 859,00
2 673 467,76
1 018 349,48
0,00
45 167 013,85

Část II. – NÁKLADY
Účel

Částka v Kč

Doplňková
Hlavní činnost
činnost
Spotřeba materiálu, energie, služby
5 263 937,68
38 967,14
Náklady na mzdy
26 861 610,00
175 828,00
Odvody soc. a zdrav. pojištění, FKSP, zák. pojištění
9 712 846,70
0,00
Výdaje na učebnice, učební pomůcky
366 959,33
0,00
Výdaje na další vzdělávání pracovníků
36 455,93
0,00
Odpisy
1 365 416,00
0,00
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Ostatní provozní náklady

5
5.1

1 266 014,96

5 555,00

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 středisko
individuálně s ohledem na jeho osobnost, upevňujeme 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
působit 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.
5.2

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 zájmových útvarů inovována, a jsou přidávány novinky. Zájmové
útvary jsou realizovány nejen v Tišnově, ale také na dalších pobočkách v Dolních Loučkách
Čebíně a Katově.

5.3

Další činnost zájmového vzdělávání

V roce 2019/2020 nabídlo SVČ Tišnov vzdělávací programy (VP) určené pro mateřské,
základní a střední školy a zrealizovala je v období za období září 2019 – březen 2020) 34 pro
749 dětí žáků z regionu Tišnovska. Jednalo se o přírodovědné, vlastivědné, národopisné,
sváteční, praktické a rozvojové; největší zájem byl o programy přírodovědné a programy
s ekologickou tématikou (cyklus v přírodě, ptačí svět, jak roste chleba…). Nově byl zařazen
výukový program Finanční gramotnost ve spolupráci s brněnským Dětským podnikatelským
klubem.
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Kurzy pro dospělé se zrealizovaly keramické kurzy pro dospělé, Paličkování či Fotodílny.
Mezi další činnost zájmového vzdělávání patří kurzy a semináře pro dospělé. Zejména
kreativní kurzy – keramické kurzy pro dospělé, Paličkování či Fotodílny.
5.4

Příležitostná činnost zájmového vzdělávání

Mezi příležitostnou činnost se řadí akce pro veřejnost, exkurze, soutěže a turnaje, vycházky a
výlety.
Středisko volného času – Inspiro se v běžném školním roce podílí na pořádání akcí pro
tišnovskou veřejnost - na akcích většinou zajišťují program pro děti a mládež (Trhové
slavnosti, Hody, Memoriál Ivo Medka (květen 2019) - jízda zručnosti; Vánoční trhová
slavnost, Masopust). Mezi nejvýznamnější akce patřívá Karneval a Pohádkový les, kterého se
zpravidla účastní velké množství dětí a veřejnosti. Organizuje tišnovskou florbalovou ligu,
která bývá pořádána spolu se ZŠ Smíškova.
V roce 2020 s ohledem na pandemii se některé akce neuskutečnily a tudíž ani organizace se
do nich nemohla zapojit.
5.5

Táborová činnost

V táborové činnosti byla nabídnuta pestrá nabídka pobytových i příměstských táborů. Nově
byly zařazen pobytový stanový tábor Survival pro mládež od 12 let, příměstský Plavecký
kemp a Kutilsko –modelářský příměstský tábor. Bylo zrealizováno 22 příměstských táborů
(jeden ve spolupráci s Podhoráckým muzeem) a 4 pobytové tábory (stanový tábor Vranice,
Survival, Přírodovědný tábor Prospektoři a vodácké putování po Vltavě). 2 tábory se kvůli
omezením neuskutečnily. I přes nejisté fungování letní činnosti byl celkový počet účastníků
všech táborů 550.
5.6

Personální informace

Na činnosti Inspira podílelo 13 interních (z toho 4 místa hrazeny z projektů), 50 externích
spolupracovníků (oproti předešlému školnímu roku snížení o 10) a 20 dobrovolníků.
Zájmové útvary vedou interní a externí pedagogové, kteří jsou proškoleni dle zákona o
pedagogických pracovnících. Každoročně se externí pedagogové účastní povinného
školení o BOZP, GDPR, úvodního školení k začátku školního roku (elektronický deník),
školení vedoucích příměstských táborů. Je jim nabízeno metodické školení, či odborné
akreditované kurzy ostatních organizací.
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5.7

Projekty

OPZ MPSV - Dětský klub a příměstské tábory: podpora prorodinných opatření (schváleno
k 31. 10. 2017), datum realizace od 1. 2. 2018 – 31. 12. 2020.
Dětský klub je služba, kterou organizace nabízí pro žáky prvního stupně, respektive pro jejich
rodiče. Byl otevřen dne 12. února 2018 a je realizován v době školního roku. Děti v klubu
mohou trávit čas po školním vyučování, před kroužkem či po kroužku plnohodnotně
a v bezpečném podnětném prostředí klubovny. Provoz je zajišťován dvěma pedagožkami.
Žáci mají během pobytu k dispozici množství deskových her, hudebních nástrojů, stavebnic,
výtvarných a kreativních potřeb. Pro děti jsou připravovány jednoduché výtvarné aktivity,
společné hry, kreativní tvoření, pestré sportovní činnosti, péče o zvířátka i odpočinkové
aktivity. Kromě vybavené klubovny děti využívají i venkovní hřiště, zahradu a tělocvičnu
SVČ Inspiro. V rámci Dětského Klubu nabízí Inspiro také doprovod dětí ze školy do Klubu
nebo kroužku v SVČ Inspiro
Příměstské tábory probíhají v době školního roku i prázdnin od pondělí do pátku v době od
8:00 – 17:00 hod. V roce 2019/2020 byly realizovány pouze 4 letní příměstské tábory.
Byla podána žádost o pokračování tohoto projektu na období 2021 – 2022. Tato žádost byla
v létě 2020 schválena.
Šablony II – žádost podána v červenci 2018, projekt schválen v říjnu 2018, datum realizace
od 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020.
Projekt zaměřený zejména na vzdělávání pedagogů v potřebných tématech, personální krytí
odborníků v praxi. Díky tomuto projektu zaměstnává organizace 2 školní asistentky na 0,5
úvazku, které jsou velkou pomocí pro pedagogy v kroužcích. Pomáhají účastníkům se
speciálně vzdělávacími potřebami, pedagogovi kroužku jejich práce velmi usnadní výuku.
Z tohoto projektu dále nabízí středisko volného času službu Kariérové poradkyně, která
odbornými workshopy a nyní i pravidelným setkáváním v kroužku s žáky 8. a 9. tříd probírá
aktuální trendy na pracovním trhu, interaktivními prvky a hrou nachází v každém silné
stránky, které dále rozvíjí.
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Dále jsou z projektu financovány odborné přednášky a besedy (prof. Tomáš Grim, Ph.D. –
témata z ptačí říše, přednáška legie, Ing. Ondrušková – Jedlá zahrada, aj.). Pedagogové
vyjíždí na odborné akreditované kurzy (keramika, osobnostně sociální rozvoj, inkluze).
Finanční prostředky na nákladné akce typu Den Země a Den stromů mohou být díky projektu
využity i na úhradu lektorů a odborníků z dané oblasti. Šablony také umožnily nákup IT
techniky notebooky a tablety, které se využívají nejen v IT kroužcích, ale např. i v kurzech
pro dospělé (např. Fotodílna).
Projekt byl kvůli koronavirovým opatřením prodloužen do února 2021.

5.8

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 ze státního rozpočtu je stále stejný –
nenavyšuje se. Doporučený výkon z JMK je 937 účastníků. Příspěvek od zřizovatele na rok
2016 činil 1 550 000 Kč, v roce 2017 1 670 000 Kč, v roce 2018 1 890 000 Kč a v roce 2019
2 050 000 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 vykazuje kladný hospodářský výsledek. V roce 2018 byl
celkem 52 777,69 Kč, v roce 2019 dosáhl kladný hospodářský výsledek 129 772,35 Kč.
Období bylo poznamenáno uzavřením organizace z důvodu šíření koronaviru. Pravidelná
zájmová činnost tak musela být na 2,5 měsíce přerušena. Po uvolnění opatření bylo kvůli
přísným hygienickým podmínkám spuštěno výrazně méně kroužků. Částka vratek za
koronaobdobí byla ve výši 120 000 Kč.
Pravidelná činnost - kroužky během školního roku
2015

Počet

2016
2017
(údaj k 31. 10. (údaj k 31. 10.
2016)
2017)
Počet

Počet
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2018
(údaj k 31. 10.
2018)

2019
(údaj k 31. 10.
2019)

2020
(údaj k 31. 10.
2020)

Počet

Počet

Počet

Zájmové
útvary

83

92

108

107

118

110

Účastníci

844

913

1027

1072

1116

1066

6

65

26

63

64

35

- žáci

772

794

976

975

993

35

-studenti

55

43

-

-

-

982

-ostatní

11

11

25

34

59

49

V tom - děti

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

Osvětová a
informační

2015/2016

2016/2017

2017
2018
2019
2020
(údaj k 31. 10. (údaj k 31. 10. (údaj k 31. 10. (údaj k 31. 10.
2017)
2018)
2019)
2020)

Počet
účastníků

Počet
účastníků

Počet
účastníků

Počet
účastníků

Počet
účastníků

Počet
účastníků

1222

1111

1482

1625

1725

749

Táborová činnost (údaj vždy k 31. 10.) – počet účastníků
Rok
2016
395

5.9

Rok
2017
430

Rok
2018
442

Rok
2019
568

Rok
2020
550

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

Ve školním roce 2019/2020 bylo středisko volného času podrobeno šetření ČŠI. Kontrola
v únoru 2020 ze strany ČŠI proběhla v organizaci po 17 letech, a to s velice kladným
hodnocením.
Inspekční zpráva, která hodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytovaného
základní školou a školní družinou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů; dále zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích
programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle
§ 174 odst. 2 písm. c) školského zákona je k nahlédnutí na stránkách České školní inspekce
Česká školní inspekce ČR - Inspekční zprávy (csicr.cz)
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Investiční výhled na 2021
Náklady
v tis. Kč

Investice
Předškolní zařízení
Nová MŠ Na Honech (proj. dokum.)

4 400,0
200,0

MŠ U Humpolky (prac. Květnická) – elektroinstalace (proj. dok.)
Rekonstrukce WC a sprchového koutu pro personál MŠ Humpolky

350,0

Základní školy
Revitalizace tělocvičen ZŠ nám. 28. října

4 200,0

Řešení kapacit ZŠ

2 000,0

ZŠ Smíškova rekonstrukce elektroinstalace

200,0

ZŠ nám. 28. října - víceúčelové hřiště

1 900,0

Rekonstrukce umělého povrchu vrchní hřiště ZŠ 28. října

7

895,0

Příspěvek na provoz od zřizovatele
Rozpočet
2019
1 500,0

Rozpočet
2020
1 550,0

Návrh
Rozpočet
2021
1 575,0

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, p.o.

1 250,0

1 350,0

1 350,0

Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, p.o.

1 350,0

1 400,0

1 400,0

Základní škola Tišnov, Smíškova, p.o.

3 450,0

3 600,0

3 600,0

Základní škola Tišnov, nám. 28. října, p.o.

4 300,0

4 390,0

4 820,0

Inspiro-středisko volného času Tišnov

2 050,0

2 290,0

2 440,0

Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky , p.o.

Zpracovala: D. Švecová
Korektury: M. Sebera
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