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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
1. Obecně závaznou vyhlášku Města Tišnova č. 1/2019, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška Města Tišnova č. 5/2017, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 7/2014, jíž se stanoví školské obvody základních škol
zřízených městem Tišnovem.
2. výpověď dohod o vytvoření společného školského obvodu uzavřenou mezi
Městem Tišnovem, se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČO 00282707 a
obcemi:

a) Obec Lomnička, se sídlem Lomnička 103, 666 01 Tišnov, IČO 00363197
b) Obec Hradčany, se sídlem Hradčany, Tišnovská 131, 666 01 Tišnov, IČO
00362875
c) Obec Sentice, se sídlem Sentice 71, 666 03 Tišnov, IČO 00282545
d) Obec Předklášteří, se sídlem Předklášteří, náměstí 5. května 1390, 666 02
Tišnov, IČO 00365416
f) Obec Železné, sídlo Železné 79, 666 01 Tišnov, IČO 00366129
g) Obec Březina, se sídlem Březina 20, 666 01 Tišnov, IČO 00362883
h)Obec Unín, se sídlem Unín 44, 679 24 Unín u Tišnova, IČO 00636746

ch) Obec Rohozec, se sídlem Rohozec 45, 679 23 Lomnice, IČO 00280861
i) Obec Štěpánovice, se sídlem Štěpánovice 30, 666 02 Tišnov, IČO 00365548
j) Obec Heroltice, se sídlem Heroltice 18, 666 01 Tišnov, IČO 00362841
k) Obec Vohančice, se sídlem Vohančice 29, 666 01 Tišnov, IČO 00366013
l) Obec Bukovice, se sídlem Bukovice 36, 679 23 Lomnice, IČO 00637726
m) Obec Hluboké Dvory, se sídlem Hluboké Dvory 40, 679 23 Lomnice, IČO
00637734
n) Obec Šerkovice, se sídlem Šerkovice 33, 666 01 Tišnov, IČO 00375276,
dle přílohy zápisu č. .... zápisu.
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Anotace
Radě města Tišnova předkládá Zastupitelstvu města Tišnova návrh na Obecně závaznou
vyhlášku Města Tišnova č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města
Tišnova č. 5/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2014, jíž se stanoví školské
obvody základních škol zřízených městem Tišnovem, a v návaznosti na zrušení této vyhlášky
výpovědi dohod o vytvoření společného školského obvodu základních škol s přilehlými
obcemi.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (28.02.2019
09:04)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Rada města Tišnova předkládá Zastupitelstvu města Tišnova návrh na Obecně závaznou
vyhlášku Města Tišnova č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města
Tišnova č. 5/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2014, jíž se stanoví školské
obvody základních škol zřízených městem Tišnovem, a v návaznosti na zrušení této vyhlášky
výpovědi dohod o vytvoření společného školského obvodu základních škol s přilehlými
obcemi, a to tak, že ze školského obvodu:
a) ZŠ Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace, IČO 70283940 se odstraňují obce
Březina, Bukovice, Heroltice, Hluboké Dvory, Lomnička, Předklášteří, Rohozec, Šerkovice,
Štěpánovice, Unín, Vohančice, Železné;
b) ZŠ Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace, IČO 49459708 se odstraňují obce Hradčany,
Sentice.
K tomuto kroku bylo přistoupeno, neboť vedení města Tišnova musí zajistit podmínky pro
plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na svém území v základních
školách zřízených obcí (§ 178 zák. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Odůvodnění:
Věkové složení dětí v MŠ k 30. 9. 2018 dle výkazu S1-01 k 30. 9. 2018 (školní rok 2018/ 2019):

1. 9. 2016 - 30. 9. 2016
1. 1. 2016 - 31. 8. 2016
1. 9. 2015 - 31. 12. 2015
1. 9. 2014 - 31. 8. 2015
1. 9. 2013 - 31. 8. 2014
1. 9. 2012 - 31. 8. 2013 děti
k zápisu ZŠ
1. 9. 2011 - 31. 8. 2012
31. 8. 2011 a dříve
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MŠ
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MŠ
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K zápisu do ZŠ na šk. r. 2019/2020:
MŠ
MŠ
Hradčany Cáhlovská

1. 9. 2012 - 31. 8. 2013 děti
k zápisu ZŠ
1. 9. 2011 - 31. 8. 2012
Celkem 183, jen Tišnov 164

MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
Květnická Lomnička Horova Sluníčko

10

26

24

6

33

48

1
11

11
37

6
30

2
8

11
44

5
53

Počet dětí v 5. ročníku dle výkazu M3 k 30. 9. 2018:
ZŠ Tišnov, nám. 28. října
110
ZŠ Tišnov, Smíškova
58
Celkem
168

1. TŘÍDY
Ve školním roce 2019/2020 bude v ZŠ zřízených městem Tišnovem otevřeno:
· 7 prvních tříd (4 první třídy budou otevřeny v ZŠ Tišnov, nám. 28. října; 3 třídy v ZŠ
Tišnov, Smíškova).
· předpokládaný počet děti k zápisu do ZŠ ze školek v Tišnově a Hradčanech, viz
předchozí tabulka: celkem 183 dětí z uvedených mateřských školek. Naplněnost
prvních tříd 183 / 7 = 26,1. Neznámou je počet dětí, které se přistěhují v období únorsrpen 2019. Hlásit se do Tišnova mohou i děti z okolních MŠ, které v předchozí
tabulce neuvádíme.
· maximální počet dětí ve třídě: 30. Počet žáků třídy se za každého žáka s potřebou
podpůrných opatření snižuje o 2 žáky.
· počet hlásících se žáků bude menší o odklady. Počet dětí s odklady je odhadován na
základě počtu odkladů v předchozích letech, což je přibližně od 4 do 10 odkladů na
MŠ, v průměru 7 odkladů na MŠ. Přesné číslo ale není před zahájením školního roku
známo.
Poznámka
· odklady: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce
požádat o odklad povinné školní docházky, se musí zákonný zástupce dítěte dostavit
k zápisu plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní
docházky musí požádat při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a
musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je
dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). O odklad povinné školní
docházky žádá zákonný zástupce dítěte ředitele základní školy v době zápisu k
povinné školní docházce (v termínu od 1. do 30. dubna). K žádosti doloží doporučení
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Doložit stanovená doporučení lze i po podání žádosti v průběhu správního řízení,
které vede ředitel školy v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Laicky řečeno, základní školy znají v den
zápisu maximální počet odkladů, který ale může být nižší, protože zákonný zástupce
se i přes doporučení školského poradenského zařízení, a i přes to, že podal žádost o
odklad povinné školní docházky, může rozhodnout, že dítě nastoupí k povinnému
základnímu vzdělání. Proto nelze říci, že počet žádostí o odklad v době zápisu se
rovná počtu volných míst v prvních třídách. Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné
školní docházky, nestává se žákem dané základní školy pro následující školní rok, ale
zákonný zástupce dítěte musí opět následující rok k zápisu a požádat o přijetí k plnění
povinné školní docházky. Může dítě zapsat i na jiné základní škole, než ve které žádal
původně. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí. V době odkladu školní docházky
musí dítě nadále plnit povinné předškolní vzdělávání.
· Dle statistik ČSÚ (viz graf) odhadujeme počet přistěhovalých rodin v Tišnově a jeho
okolí ORP s jejich dětmi, které do MŠ v Tišnově nechodily, ale nastoupí do 1. tříd ZŠ a
také zvyšují počet dětí k zápisu do základních škol.
6. TŘÍDY
Šestých tříd ve školním roce 2019/ 2020 bude otevřeno celkem 6. Tyto třídy budou naplněny
stávajícími žáky 5. tříd obou tišnovských základních škol. Nyní je v pátých třídách obou
tišnovských základních školách 168 dětí (viz předchozí tabulka). Naplněnost šestých tříd je

168 / 6 = 28.
Z okolních škol, které nemají II. stupeň, přichází do 6, tříd cca 30 dětí (Předklášteří, Olší,
Katov, Doubravník. Hlásí se k nám i děti z Deblína a Nedvědice.). Počet dětí, které se
dostanou na nižší gymnázium (otevírá se 1 třída), se pohybuje v řádu jednotek (v loňském
školním roce bylo přijato na gymnázium 5 žáků ze ZŠ Tišnov, nám. 28. října a stejný počet 5
žáků ze ZŠ Tišnov, Smíškova).
Celkovou kapacitu snižují i stejné okolnosti jako u prvních tříd:
· Neznámou je počet dětí, které se přistěhují v období únor-srpen 2019. Trend ve
stěhování v obcích ORP Tišnov, viz graf
· Hlásit se do Tišnova mohou i děti z okolních ZŠ.
· Maximální počet žáků třídy se za každého žáka s potřebou podpůrných opatření
snižuje o 2 žáky.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO ZŠ
V návaznosti na kapacity škol a výpovědi dohod o společném školském obvodu budou pro
školní rok 2019/2020 nastavena i kritéria pro přijetí do ZŠ (do kapacity), a to následujícím
způsobem:
1) Děti z Tišnova, ze spádových ulic školy
2) Děti z Tišnova, z nespádových ulic školy
3) Sourozenec ve škole
4) Ostatní

ZÁVĚR
Rada města doporučuje zrušení školských obvodů s okolními obcemi, protože aktuální stav
neumožňuje garantovat volné kapacity v tišnovských v základních školách. Podle konzultace
s právním odborem KrÚ JMK OŠ, nelze totiž v rámci jednoho obvodu rozlišovat či
upřednostňovat děti - žáky z nějaké oblasti (např. tišnovské či mimo tišnovské), protože
v rámci jednoho školského obvodu jsou všichni na stejné pozici.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 1/2019,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 7/2014, jíž se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem
Tišnovem
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. 2/2019 dne ……..vydává na základě
§ 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. I.
Vyhláška č. 5/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2014, jíž se stanoví
školské obvody základních škol zřízených městem Tišnovem ze dne 26. 6. 2017, se
zrušuje.
Čl. II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Bc. Jiří Dospíšil, v.r.
starosta města Tišnova

Ing. Karel Souček, v.r.
1. místostarosta města Tišnova

Datum vyvěšení na úřední desce:
Datum sejmutí z úřední desky:

MĚSTO TIŠNOV
666 19 Tišnov, nám. Míru 111

Obec ……………
…………………….
…………………….

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI

VYŘIZUJE/LINKA

TIŠNOV

Výpověď dohody o vytvoření společného školského obvodu
Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,
dovoluji si Vám oznámit, že město Tišnov, se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČO 00282707,
které s Vaší obcí ………, se sídlem ………………, IČO …………., uzavřelo dne ……….. dohodu o vytvoření
společného školského obvodu tuto v souladu s čl. IV výše uvedené dohody, a na základě
rozhodnutí Zastupitelstva města Tišnova č. …../2019 konaného dne …….. 2019 usnesením č.
…./…./…./2019, vypovídá. Účinnost výpovědi dohody nabývá dnem doručení.

K tomuto kroku bylo přistoupeno, neboť vedení města Tišnova musí zajistit podmínky pro plnění
povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na svém území v základních školách
zřízených obcí (§ 178 zák. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Velmi se omlouváme,
pokud Vám tento náš krok způsobí případné komplikace, ale jak vyplývá z výše uvedeného, město
Tišnov nemá možnost postupovat jinak. Přijměte prosím ujištění, že tento náš krok neznamená, že
bychom plošně odmítali přijmout žáky z Vaší obce ke studiu na základních školách.

S poděkováním za pochopení

Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

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

IČ: 002 82 707
DIČ: CZ 002 82 707

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

18. 2. 2019

Vývoj počtu dětí v Tišnově a ORP Tišnov

Martin Sebera, martin.sebera@tisnov.cz, 608 080 590

Kapacity MŠ budou dostatečné
• dětská skupina Potůček (od 2018)
• nová školka v Tišnově (rok 2020)
• nová svazková školka Železné (rok 2019)
Kapacity ZŠ v Tišnově budou letos naplněny
• ZŠ Smíškova, rok 2014, nadstavba
• ZŠ nám. 28. října, rok 2017, 6 nových tříd
• ZŠ Zahrada, kapacita 70 dětí

Kritéria přijetí do ZŠ pro školní rok 2019/2020 (do
kapacity školy)
1) Děti z Tišnova, ze spádových ulicí školy
2) Děti z Tišnova, nespádové ulice
3) Sourozenec
4) Ostatní
Neumíme v roce 2019 garantovat kapacity v našich
ZŠ obcím, se kterými máme aktuálně sjednán
školský obvod. Smlouvy s obcemi o spádovosti
budeme letos rušit.

Řešení
• Okolní školy nejsou kapacitně naplněny
• Zřízení II. stupně u některých škol

Martin Sebera, martin.sebera@tisnov.cz, 608 080 590

