ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ KOMISE
Termín a místo zasedání
Pondělí 21.10.2019 11:00, LK Divočina
Přítomni členové
Mgr. Hana Freibergová, Iveta Kolářová, Ing. Jaromír Talpa,
Mgr. Tomáš Jager (předseda komise)
Omluveni členové
Hana Sosíková, Ing. Bronislav Horák
Program jednání
1. Zahájení, prezenční listina, program jednání.
2. LK Divočina - návštěva lesního klub.
3. Žádost o spolupráci, vyjádření k novelizaci, Vaše návrhy k OZV (obecně závazným
vyhláškám), které se týkají spádových oblastí mateřských škol.
4. Vyjádření k žádosti paní Petry Kurcové na přehodnocení spádovosti.
5. Diskuze
6. Závěr
Adl) zahájení, prezenční listina
Jednání bylo zahájeno v 11.01 hodin.
Komise je usnášení schopná.
Program byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy komise v počtu 4.
Ad2) LK Divočina - návštěva lesního klubu
Školská komise se na základě rozhodnutí z posledního jednání školské komise 24.9. 2019
dohodla o návštěvě LK Divočina především z důvodů poznání nového subjektu v MČ BrnoLíšeň.
LK Divočina je založen spolkem Zlámanky, který je podporován rodiči dětí lesního klubu a
rodinou Belcredi. V současné době ho navštěvuje 26 a 16 dětí, které jsou organizovány ve
dvou skupinách. 85% dětí je spádově z Brna -Líšně. Ujala se nás paní Kotyzová, která nás
provedla zázemím a odpověděla na dotazy. Kromě lesního klubu pro předškolní děti také LK
Divočina pořádá akce pro rodiče a prarodiče s dětmi a různé kroužky.
Ad3) Žádost o spolupráci, vyjádření k novelizaci, Vaše návrhy k OZV (obecně závazným
vyhláškám), které se týkají spádových oblastí mateřských škol
Školská komise navrhuje změnu v obecně závazné vyhlášce č.2/2019 v které se stanoví
spádové obvody mateřských škol. Vzhledem k délce ulice Novolíšeňské, která je 3 km,
navrhujeme ulici Novolíšeňskou rozdělit na dvě části.
1. část. Od začátku ulice Novolíšeňské, od křižovatky Jedovnická, Křtinská, Novolíšeňská po
křižovatku ulice Mifkova a Novolíšeňská.
Zde zachovat stávající spádovost do MŠ Neklež la.

2. část Od křižovatky Mifkova, Novolíšeňská po křižovatku Novolíšeňská, Jedovnická (u Velká
Klajdovka).
Zde navrhujeme změnit spádovost na MŠ Horníkova 1 a Poláčkova 13.
Výsledek hlasování školské komise:

Pro: 4 Proti: 0

Zdržel(a) se: 0

Ad4) Vyjádření k žádosti paní Petry Kurcové na přehodnocení spádovosti.
Vzhledem k výše uvedenému návrhu na změnu spádovosti MŠ v působnosti MČ Brno-Líšeň
navrhujeme umístit dítě paní Petry Kurcové do MŠ Horníkova 1, Poláčkova 13.
Výsledek hlasování školské komise:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel(a) se: 0

Ad5) Diskuze
ZŠ Novolíšeňská - osvětlení a vjezd do areálu školy z ulice Klicperova - v současné době se
hledají společná řešení.
Ad6) Závěr
Jednání bylo ukončeno v 12.15.
Příští setkání je plánováno v úterý 26.11.2019.
Zapsal
Kontrola
Přílohy:

Mgr. Tomáš Jager
Iveta Kolářová

