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Zařazení:
Školství

2.

Titulek:

Postavíme „Svazkovou školku a centrum pro rodiny“ v obci Železné

3.

Úvodní odstavec:

Na základě probíhající analýzy ve školním a předškolním vzdělávání v rámci projektu MOS
se Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko rozhodnul podpořit aktivitu obcí a stát se
zřizovatelem mateřské školy a centra pro rodiny.

4.

Podrobnosti zprávy

V severní části území ORP Tišnov leží obce Bukovice (65 obyvatel), Rohozec(222), Hluboké
Dvory (78), Unín (229), Jamné (77), Hájek (28), Hajánky (69), Železné (430) s celkovým
počtem 1198 obyvatel.
V žádné z těchto obcí není předškolní ani školní zařízení. Děti jsou umísťovány v okolních
mateřských školách, a to především v městě Tišnově. Vzhledem k celkovému nedostatku
míst v těchto zařízeních je velkým problémem získat umístění dětí z okolních obcí. Jedním ze
základních kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ v Tišnově je trvalý pobyt
dítěte. Proto jsou rodiče z těchto obcí nuceni přehlásit svoje děti na trvalý pobyt do Tišnova
např. k prarodičům nebo jiným příbuzným.
V rámci probíhajícího projektu Meziobecní spolupráce SMO ČR se zmíněné obce shodly na
společném postupu při zajištění výstavby svazkové školky a centra pro rodiny na katastru
obce Železné. Tento projekt bude zastřešen Dobrovolným svazkem obcí Tišnovsko. Svazky
obcí mohou zřizovat školky jako „školské právnické osoby“ a zlepšit tak jejich ekonomickou i
materiální situaci a kvalitu vzdělávání našich dětí.
Všechny zmíněné obce jsou napojeny na společnou linku Integrovaného dopravního systému
JMK a tím je zajištěna i dostatečné dopravní obslužnost.
Cílový stav zajistí uvolnění kapacit MŠ v Tišnově pro potřebu města a zajistí umístění dětí ze
zúčastněných obcí v novém předškolním zařízení.

5.

Závěr a kontakty

Předškolní vzdělávání nejvíce ovlivňuje úspěšnost žáků v pozdějším vzdělávání i v
celoživotním učení. Na předškolní vzdělání mohou děti navazovat v průběhu celé další
vzdělávací dráhy. Výše uvedené obce mají dosud problémy s umístěním dětí do předškolních
zařízení v regionu.
Většina s obcí se rozvíjí, ve sledovaném období 10 roků se výrazně zvyšuje počet obyvatel a
dětí. V těchto obcích se rozvíjí výstavba rodinných domů, v rámci schválených Územních
plánů jsou pro to vytvořeny ideální podmínky. Nárůst obyvatel je dán dobrou dopravní
obslužností, blízkostí města Tišnova a dobrou dostupností do Brna.
Nejbližší předškolní zařízení již delší dobu vykazují nedostatečnou kapacitu v umísťování dětí
svých občanů.
V rámci výstavby školky vzniknou i prostory pro volnočasové aktivity dětí z přilehlého
regionu.
Kontakty: koordinátor projektu – Radomír Pavlíček, e-mail: starosta@zelezne.cz tel.: 724 185
248
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