
VÝBOR PRO RODINNOU POLITIKU 

 

Zápis z 1. jednání v roce 2022 

 

ZASEDÁNÍ DNE: 14. 11. 2022 

PŘÍTOMNÍ:  Petra Houšková, Jaroslav Knížek, Lenka Meixnerová, Ivan Dřevikovský, Nicol Havel  

HOST: Hana Kocourová – vedoucí OSV  

Výbor je usnášení schopný.  

 

Program:  

Téma: Plán rodinné politiky - priorita č. 1 ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÉ KAPACITY ŠKOL A ZŘÍZENÍ 

DĚTSKÝCH SKUPIN 

1/ představení Plánu rodinné politiky   

2/ kapacity ZŠ – záměr výměny škol   

3/  kapacity MŠ – návrhy řešení rozšíření kapacit 

4/ vznik dětské skupiny 

 

Bod 2 / Výbor byl seznámen se záměrem výměny budov SŠ v Alešově ulici a Zborovské ulici, možností 

získání dotace z MŠMT, finančním předpokladem, požadavkem na navýšení kapacity v rámci 

základního vzdělávání  

 

Bod 3/  

Představeny současné kapacity MŠ. 

Možnosti rozvoje současných MŠ – prostorové kapacity, velikost zahrady, počet dětí atd.  

Důvody pro rozšíření kapacit: nejistý stav objektů ( MŠ Alešova – stav budovy, MŠ Bezručova – nájem 

objektu), zájem o rozšíření míst pro umístění dětí mladších 3 let, snižování počtu dětí ve třídě, 

dotační příležitost 2. pol. 2023 

Nová MŠ s kapacitou 100 dětí je součástí Koncepce rozvoje vzdělávání, plánována v lokalitě Koňského 

trhu – realizace výhled 5 let (smluvní závazky z nákupu pozemků)  

Diskutovány dílčí kroky k navýšení kapacity MŠ v dřívějším horizontu 

Usneseni:  Výbor pro rodinnou politiku doporučuje:  

 Navýšení kapacity  WMŠ o jednu třídu a přístavbu pavilonu pro jednu třídu – navýšení 20 

míst.  

 Hledat další kapacity na rozšíření míst v lokalitě u nádraží (dva objekty s nejistým stavem jsou 

v této lokalitě, hlídat rovnoměrné rozvržení kapacit v rámci města) 
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 Hledat řešení pro navýšení kapacity u MŠ a ZŠ Sluníčko v rámci objektu o jednu třídu - 

prověřit možnost samostatného objektu pro DC v areálu školy  

 Prověřit prostorové kapacity pro vznik dětské skupiny nebo třídy MŠ v rámci objektu MŠ Jana 

Palacha, kde jsou ordinace lékařů – komunikovat změnu pronájmu u předávání praxe, hledat 

možnosti na jiné prostory pro ordinace – č.p.84, areál Keri, budova knihovny volná 01/2025 

Hlasování: 5/0/0 

Bod 4/  

Představen byl vývoj záměru – příprava na vybudování dětské skupiny v č.p.84 a nesoulad 

s podmínkami dotace, aktuální dotační výzva a předpoklad výše dotace na vznik 2 skupin po 12 

dětech při rekonstrukci objektu ( 7,2 mil Kč a podmínka splnění klimatického koeficientu v celém 

objektu) a novostavbě (15,6 mil. Kč), legislativní úpravy provozování DS od 1.10. 2021, požadavky na 

vzdělání, financování ze strany státu, nově od srpna 2022 protipožární požadavky, výčet 

potencionálních provozovatelů, vhodné umístění pro novou budovu  

Usnesení:  Výbor pro rodinnou politiku doporučuje:  

Vznik dětské skupiny a prověření výstavby nového objektu pro dvě dětské skupiny po 12 dětech 
v lokalitě Hruštice – plocha ulice Jasínka, Závorky, Krajiny z dotačního titulu na budování kapacit 
předškolních zařízení dle zákona č.247/2014 Sb.  
 

Hlasování: 5/0/0 

 

Příští jednání – pondělí 12. 12. 2022 – 15,30 – návštěva MŠ a ZŠ Sluníčko a Dětského centra  

 

Zapsala: Petra Houšková  


