Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Radniční 14, 666 01 Tišnov

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Kvalifikované valné hromady
Školské právnické osoby č. 2 /2018
konané dne 17. 10. 2018 od 17.00 hod na OÚ Železné
1) Zahájení – technické záležitosti (schválení programu jednání, schválení zapisovatelky a
ověřovatele zápisu, zahájení).
Předseda Kvalifikované valné hromady DSO p. Radomír Pavlíček zahájil druhé jednání Kvalifikované
valné hromady svazku DSO Tišnovsko přivítáním členů i hostů jednání. K navrženému programu
jednání nemá žádný z členů KVH připomínky.
Přítomní: viz prezenční listina – zasedání KHV je usnášeníschopné.
Jmenovitě:
Radomír Pavlíček
Ing. Vratislav Pokorný
Ing. Milan Huták
Zdeněk Smolík
František Pospíšil
Luděk Novotný
Dále přítomni: PhDr. Miriam Jedličková, manažerka svazku
p. Tesař – zastupitel Šerkovic
Navržený program jednání:
1. Zahájení – technické záležitosti
2. Jmenování konkurzní komise k provedení konkurzního řízení na místo
ředitele MŠ
3. Výstupy ankety zájmu o MŠ
4. Různé- diskuze, připomínky
5. Závěr
Předseda KVH DSO Tišnovsko za ověřovatele navrhl p. Luďka Novotného, zapisovatelku jednání p.
Miriam Jedličkovou.
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Návrh usnesení 2/2018/ 1 :
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje navržený program jednání a za ověřovatele
zápisu jednání KVH č. 2/2018 schvaluje pana L. Novotného. Zapisovatelkou stanovuje paní Miriam
Jedličkovou.
Hlasování č. 1: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 6)
Usnesení bylo přijato

2) Jmenování konkurzní komise k provedení konkurzního řízení na místo ředitele MŠ
V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitele školské
právnické osoby zřizované obcí nebo svazkem obcí jmenuje na pracovní místo ředitele zřizovatel na
základě jím vyhlášeného konkursního řízení.
V souvislosti s vyhlášením konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Svazkové
mateřské školy VENKOV, požádal předseda KVH p. Pavlíček na základě usnesení o vyhlášení konkurzu,
externí subjekty o nominaci do konkurzní komise.
Osloveni byli: Česká školní inspekce, KrÚ JMK odbor školství a ředitelka školy (vhodná osoba) jako
odborník v oblasti státní správy. Předseda dále informuje, že obdržel jmenovací dekrety v tomto
složení:
1) KrÚ JMK určil za člena konkurzní komise jako zástupce Krajského úřadu JMK paní Mgr. Bc. Růženu
Jonášovou, referentku vzdělávání odboru školství
2) ČŠI nominovala do konkurzní komisi školní inspektorku ČŠI PhDr. Irenu Borkovcovou, MBA
3) nominaci na místo odborníka určeného v oblasti státní správy ve školství, organizaci a řízení přijala
Mgr. Hana Svánovská – ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Loučky
4) člen určený zřizovatelem:– Ing. Milan Huták, předseda
5) člen určeny zřizovatelem: - Radomír Pavlíček
Přítomní se dále shodli na jmenování náhradníka z řad členů KHV DSO určených zřizovatelem, kterým
nominovali p. Luďka Novotného.
Návrh usnesení 2/2018/2:
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném a jiném
vzdělávání ( školský zákon),ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu s usnesením KVH DSO Tišnovsko
č. 1/2018/4 ze dne 5.9.2018 :
j m e n u j e konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky školské právnické osoby ve složení:
1) Ing. Milan Huták – člen určený zřizovatelem, předseda konkurzní komise
2) Radomír Pavlíček – člen určený zřizovatelem
3) Mgr. Bc. Růžena Jonášová – člen určeny ředitelem KrÚ JMK
4) PhDr. Irena Borkovcova, MBA- školní inspektorka České školní inspekce
5) Mgr. Hana Svánovská – odborník v oblasti státní správy ve školství, organizaci a řízení
Hlasování č. 2: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

(přítomno 6)

Usnesení bylo přijato
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Návrh usnesení 3/2018/2:
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko jmenuje náhradníka člena konkurzní komise určeného
zřizovatelem pana Luďka Novotného.
Hlasování č. 3: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 6)
Usnesení bylo přijato
3) Výstupy ankety zájmu o MŠ
Manažerka svazku předala přítomným výstupy ankety ( viz. příloha č. 1 zápisu). Dle doručených
odpovědí je celkový počet zájemců o umístění dítěte do MŠ Venkov v 6 obcích = 28 dětí.
Následně proběhla diskuse k jednotlivým otázkám, konkr. myšlenka autobusové přepravy – vlastní
mikrobus DSO, osobní automobil DSO ( PČR ) pro výdej stravy a další potřebu MŠ. Víc než polovina
dotázaných odpověděla na dotaz, zda by využili delší provozní dobu od 06.00 – 18.00 hod. ANO,
proto vzniká potřeba promyslet prodloužení pobytu dětí v MŠ min. do 17.00 hod.
Předseda p. Pavlíček zdůraznil nutnost a potřebu úvazku budoucí ředitelky MŠ již od června 2019.
Starosta obce Bukovice p. Pospíšil žádal o zaslání odpovědí na dotazy uvedené v anketě – dodá p.
Jedličková.
Návrh usnesení 4/2018/2:
Kvalifikovaná valná hromada ŠPO DSO bere na vědomí informace o výstupech ankety zájmu o
umístění zapojených obcí do MŠ VENKOV.
4) Různé – diskuze, připomínky
1. Předseda KVH informoval přítomné o aktuální situaci na stavbě MŠ. Budova je již zastřešená a do
konce listopadu 2018 budou vsazeny okna.
2. Dále informoval o jednání se společnosti KORDIS JMK. Společnost nemá zájem o posílení
dopravního spojení (ráno, odpoledne) a ani nepředpokládá zajíždění autobusu přímo k MŠ.
3. Předseda KVH dále jednal se starostou obce Všechovice. Obec má zájem o přistoupení do
svazkového školského systému. Manažerka svazku zařídí další postupné kroky k zajištění přistoupení
obce Všechovice do svazku DSO Tišnovsko a následné propojení do systému ŠPO.
4. Manažerka svazku představila přítomným návrh loga MŠ VENKOV. Po krátké diskusi bylo vybráno
logo mateřské školy – bude ještě upraveno dle domluvených požadavků.
5) Závěr
Jednání Kvalifikované valné hromady DSO Tišnovsko ukončil předseda p. Radomír Pavlíček v 18.05
hod.

Radomír Pavlíček
Předseda KVH DSO Tišnovsko
Zápis ověřil:
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Luděk Novotný
člen KVH DSO Tišnovsko

Zapsala: PhDr. Miriam Jedličková
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