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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
KVALIFIKOVANÉ VALNÉ HROMADY
ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY č. 1 /2019
konané dne 6. března 2019 od 16.00 hod na OÚ v Železném
1) ZAHÁJENÍ – TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ, SCHVÁLENÍ
ZAPISOVATELKY A OVĚŘOVATELE ZÁPISU, ZAHÁJENÍ).
Předseda Kvalifikované valné hromady DSO p. Radomír Pavlíček zahájil první jednání Kvalifikované
valné hromady svazku DSO Tišnovsko v roce 2019 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 – obec Železné
Ing. Zdeněk Hvízdal – obec Bukovice
Prof. Ing. Tomáš Urban, PhDr. – obec Hl.Dvory
Květoslav Tesař – obec Šerkovice
Luděk Novotný – obec Rohozec
Dále přítomni: PhDr. Miriam Jedličková, manažerka svazku Tišnovsko
Mgr. Barbora Packová – ředitelka MŠ VENKOV
Mgr. Miroslava Humpolíková – místostarostka obce Železné
Ing. Václav Šuta – místostarosta obce Bukovice
Omluveni:
Ing. Milan Huták
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – technické záležitosti
Představení ředitelky MŠ, zajištění provozu MŠ
Zápis dětí do MŠ 2019/2020
Aktuální stav objektu MŠ
Přístupová komunikace
Dětské hřiště MŠ VENKOV
Vybavení MŠ VENKOV
Různé – diskuse, připomínky
Závěr

Předseda KVH DSO Tišnovsko za ověřovatele navrhl p. Luděk Novotný, zapisovatelku jednání p. Miriam
Jedličkovou. Přivítal ředitelku MŠ Venkov Mgr. Barboru Packovou.
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Návrh usnesení 1/2019/ 1 :
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje navržený program jednání a za ověřovatele
zápisu jednání KVH č. 1/2019 schvaluje pana Novotného. Zapisovatelkou stanovuje paní Miriam
Jedličkovou.
Hlasování č. 1: pro: 5 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 5)
Usnesení bylo přijato
2) PŘEDSTAVENÍ ŘEDITELKY MŠ, ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU MŠ
Předseda KVH DSO p. Pavlíček ještě jednou přestavil přítomným novou ředitelku MŠ VENKOV Mgr.
Barboru Packovou. Paní ředitelka krátce přítomné informovala o svých dosavadních pracovních
zkušenostech a seznámila je s aktuálními problémy a přípravou provozu svazkové mateřské školy.
Aktuální témata:
a) výdejna: zajištění stravy ( daný počet jídel do MŠ ) byl v našem regionu velký problém. Kromě
navýšené počtu jídel je pro MŠ nutné zajistit i stravování mimo režimu školy ( základní školy), tj. jedná
se např. o stravu v době prázdnin atd.. Předběžně byla uzavřena domluva s ředitelku ZŠ a MŠ v obci
Dolní Loučky. Nutnou podmínkou bude spolufinancování na dovybavení jídelny v Dolních Loučkách
(kotle, hrnce atd. = budou v majetku DSO) a navýšení úvazku do kuchyně v jídelně v Dolních Loučkách.
Je nutné připravit rozpočet pro dovybavení jídelny v DL a výdejny v MŠ VENKOV ( zajistí p. ředitelka
B.Packová);
b) vybavení nábytkem MŠ – probíhá tvorba návrhu vybavení tříd do MŠ a šaten, včetně didaktických
pomůcek a dalších materiálů pro zajištění řádného chodu vzdělávání a výchovy v MŠ ( předběžný
rozpočet -p. ředitelka Packová). Je dále nutné připravit návrh vybavení zázemí pro pedagogy –
ředitelnu a místnost pro učitelky.
c) ředitelka MŠ dále uvedla, že je již funkční její mailová adresa : reditel@msvenkov.cz a požádala
přítomné o spolupráci v kontextu sbíraní údajů, počtů dětí např. z matriky (evidence dětí), abychom
zjistili předběžný konkrétní počty v rozmezí 3 lety.
Předseda – před-přijímací řízení musíme realizovat před zápisem dětí do školek v Tišnově atd.
Dále přítomní projednali termín a informační schůzky se zájemci ( rodiči), kteří mají zájem o umístění
svého dítěte do MŠ od 1.9.2019. Schůzka proběhne dne 27.3. 2019 v kulturním domě v obci Železné.
Rodiče se zde seznámí s informacemi souvisejícími se zápisem do MŠ VENKOV (proběhne předběžný
zápis). Po ukončení schůzky s rodiči budou zájemci provedeni stavbou MŠ.
Manažerka p. Jedličková rozešle pozvánku na informační schůzku rodičům z provedené ankety, včetně
obcí.
d) ředitelka MŠ dále informovala o personálním zajištění, učitelské (pedagogické) místa jsou již
personálně vybrané. Dle počtu dětí bude ještě zajištěn i výběr školnice a personál do výdejny (provozní
zaměstnance – zajistí ředitelka MŠ).
Do konce března 2019 budou funkční stránky www.msvenkov.cz.
Zájem o školní autobus – poloviční. Přítomní řešili možnosti přebírat dítě na zastávce u autobusu.

3) ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 2019/2020
Ředitelka MŠ p. Packová seznámila přítomné s předběžnými kritérií pro přijímaní dětí do MŠ na školní
rok 2019/2020, dle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
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v případě, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu.
Pro školní rok 2019/2020 obsadí MŠ Venkov 40 volných míst. Věková hranice: děti, které do 31.12.2019
završí věk 3 roky.
Proběhla diskuse k předloženému materiálu. Kritéria se soustředí na dítě s místem trvalého pobytu ve
svazkových obcích do poštu garantovaných míst, podle data narození do 31.12.2016 od nejstaršího po
nejmladší. Dalším kritériem je dítě s místem trvalého pobytu ve svazkových obcích nad rámec
garantovaných míst, podle data narození do 31.12.2016, od nejstaršího po nejmladší. Třetí kritérium
je dítě s místem trvalého pobytu mimo svazkové obce, podle data narození do 31.1.2016, od
nejstaršího po nejmladší.
O přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku. Na základě těchto skutečností vznikla
potřeba zmapování dětí ve svazkových obcí KVH pro rok 2019/2020, ale i pro následující roky (další
místa). Optimální množství 40 dětí na dvě třídy pro úvazky 4 učitelek.
Přítomní se shodli, že do informační schůzky, tj. 27.3.2019, zmapují věk a počty dětí a následně bude
možné vědět kolik dětí a míst se dá obsadit. V případě dítěte, které již nemá garantované místo a je ze
svazkové obce ( nebo i mimo ní) je možné vyřídit výjimku na dobu určitou ( krizový plán).
Proběhla diskuse o garantovaných místech pro obec Šerkovice – starosta obce předpokládá větší zájem
rodičů o místa než jsou garantovaná.

4) AKTUÁLNÍ STAV OBJEKTU MŠ
Předseda KVH podal přítomným informace o postupu stavby svazkové školy. Uvedl, že aktuálně je již
vybudované topení a hrubé vnitřní stavební úpravy jsou ukončeny. Probíhá resp. se již ukončuje stavba
opěrné gabionové zdi. Připravují se dále venkovní terénní úpravy a práce k úpravě venkovní fasády
budovy. Realizace se značně pohnula, práce probíhají dle projektové dokumentace a schváleného
harmonogramu.
Pan Pavlíček dále oznámil, že dne 15.6.2019 bude probíhat neoficiální otevření mateřské školy. Více
podrobností na dalším jednání KVH ŠPO.
Dále uvedl, že v případě zájmu je objekt možné kdykoliv prohlídnout. .

5) PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE
Předseda KVH seznámil přítomné s projektem přístupové komunikace a předložil výkresovou
dokumentaci, ke které proběhla krátká diskuse k parkování při objektu (hlavně pro rodiče). Parkování
pro zaměstnance bude v objektu přilehlého výletiště obce (v areálu).
Oznámil, že byla řádně v termínu podána žádost o dotaci na výstavbu této komunikace na MMR
v celkových uznatelných nákladech cca. 800 000,- Kč. Současně byla o další spolufinancování projektu
podána žádost o dotaci na Jihomoravský kraj. Financování komunikace bylo již projednání a schváleno
zastupitelstvem obce Železné.

6) DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MŠ VENKOV
Předseda KVH přítomné seznámil se žádostí o dotaci, která byla v řádném termínu podána na MMR
ČR. Cílem projektu je vybudování dětského hřiště u MŠ v přírodním stylu tak, aby vyhovovala zdravému
vývoji a potřebám dětí. Dominantní prvky hřiště budou terénní svahskluz, tematické herní prvky,
skupinová houpačka tzv. hnízdo, pískoviště a rostlinná zákoutí (vyvýšené záhony 2x0,9 x 0,5m) , jsou
to vědomě a cíleně vytvořena místa, ve kterých se děti mohou seznamovat s přírodou, a kde mohou
svobodně zkoušet vlastní pěstitelské pokusy. Prostor bude následně z vlastních finančních zdrojů
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oddělen živým plotem a osázen vhodnými stromy, které vytvoří stín, pomohou k udržení chladnějších
míst v areálu a vytvoří životní prostor pro drobné živočichy a ptactvo. Realizace projektu – květen –
prosinec 2019. Celkové předpokládané uznatelné výdaje projektu: 747 200,- Kč, požadovaná částka
523 040,- Kč. Vlastní zdroje ve výši: 224 160,- Kč hradí obec Železné z rozpočtu obce.
V následujících týdnech bude zahájeno výběrové řízení a následně výběr dodavatele stavby hřiště.
7) VYBAVENÍ MŠ VENKOV
Předseda KVH pan Pavlíček informoval o záměru vybavení mateřské školy výpočetní technikou (
dotykový výukový board+ PC pro pedagogy, tiskárny) pro realizaci interaktivní výuky v MŠ VENKOV.
K vybavení MŠ proběhla diskuse v rámci bodu č. 2 – viz výše.
O záměru spolufinancování má sjednanou schůzku s vedením firmy VITAR, následně bude vše
projednáno KVH ŠPO.
Návrh usnesení č. 1/2019/2
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko bere na vědomí informace z jednání k bodům 2-7.

8) RŮZNÉ – DISKUSE, PŘIPOMÍNKY
V bodu různé neměl nikdo z přítomných další připomínky ani návrhy do diskuse.
9) ZÁVĚR
Jednání Kvalifikované valné hromady DSO Tišnovsko ukončil předseda p. Radomír Pavlíček v 17.40 hod.

Radomír Pavlíček
Předseda KVH DSO Tišnovsko
Zápis ověřil:

Luděk Novotný
člen KVH DSO Tišnovsko

Zapsala: PhDr. Miriam Jedličková
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