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Institut svazkového školství v ČR již není neznámou veličinou. V případě, že se přece jen ptáte, o co 

vlastně jde, existuje jednoduché vysvětlení. Je to společná škola pro více obcí zřízena svazkem obcí. 

V souvislosti s demografickými změnami posledních let obcí na Tišnovsku, kde byl ještě donedávna 

pojem svazkového školství spíše nevhodným pojmem, vznikla potřeba racionalizovat náklady 

související s provozem jednotlivých MŠ a vyřešit problém s nedostatkem umístění dětí do MŠ 

(konkrétně v Tišnově). Navzdory počínajícím problémům s ustavením této instituce v dobrovolném 

svazku obcí Tišnovsko našel svazek řešení, kterým se postavil na stranu obcí a rodičů mimoměstských 

předškoláčků. Prostřednictvím dohody 6 obcí (Železné, Šerkovice, Hluboké Dvory, Rohozec, Unín, 

Bukovice) o vytvoření tzv. společného školského systému, zřídil svazek obcí školskou právnickou osobu 

s názvem: „Svazková mateřská škola VENKOV“.  Obce zapojené do tohoto systému uzavřely také 

společný školský obvod a díky moudrému rozhodnutí obecních zastupitelstev a finanční spoluúčasti 

pomohly realizovat výstavbu nové svazkové mateřské školy v obci Železné. Přímým řízením mateřské 

školy je pověřena tzv. „kvalifikovaná valná hromada“ svazku obcí Tišnovsko, v jejímž čele stojí předseda 

svazku pan Radomír Pavlíček, který je současně i starostou obce Železné.  

V pondělí 8. června 2020 navštívili svazek zástupci MŠMT, konkrétně náměstkyně člena vlády RNDr. 

Zuzana Matušková a náměstkyně MŠMT pro řízení ekonomické sekce Mgr. Pavla Katzová. V rámci 

programu návštěvy byla i prohlídka budovy bývalé zvláštní školy v obci Předklášteří. Svazek společně 

s obcí zamýšlí v prostorách budovy obnovení školní kuchyně pro svoji i další mateřské školy v okolí. 

Návštěva z MŠMT byla poté seznámena s realizací již započaté rekonstrukce budovy pro MŠ v obci 

Všechovice. Budova MŠ bude po její kolaudaci převedena do hospodaření školské právnické osoby MŠ 

VENKOV. Mateřská škola bude kromě obecních dětí sloužit i dětem ze sousední obce Skalička. Potřebu 

řešit výstavbu MŠ trápí i obce na opačném území Tišnovska. Nový záměr obce Vohančice v části 

nazývané „Haltýře“, zahrnuje kromě jiných objektů občanské vybavenosti i novostavbu MŠ pro 25 dětí 

(předběžně pro děti obcí Vohančice, Březina a Heroltice).  Současně obec zvažuje výstavbu samostatné 

školní kuchyně / vývařovny, sloužící kromě stravy pro školáky i jídlo pro cizí strávníky (senioři, ZŠ atd.). 

I tento objekt představitelé obce Vohančice plánují zařadit do společného školského systému školské 

právnické osoby MŠ VENKOV. Reálné důvody této malé obce jsou jednoznačné. Zástupkyně MŠMT 

velice ocenily spolupráci našich členských obcí a podpořily myšlenku svazkového školství na Tišnovsku 

jako příznačné reformy financování regionálního školství. Zdůraznily časté úskalí, kterými jsou kromě 

malé informovanosti veřejnosti a veřejné správy o institutu svazkového školství nerozumné lpění na 

vlastní škole, které ovšem může zvyšovat náklady obce. Proto záleží pouze na obecní samosprávě a na 

obyvatelích dané obce, chtějí-li školství ve své obci dotovat na úkor jiných veřejných zájmů.  

Hlavní výhodou svazkového školství je úspora nákladů na zajištění provozu škol (účetnictví, mzdová 

agenda), jeden management (úspora mzdových nákladů), zkvalitnění výuky – „cestování“ pedagogů za 

dětmi (efektivní využívání pedagogického personálu v rámci obsazování pracovních míst a doplňování 

jednotlivých úvazků), pružná reakce na výkyvy počtu dětí v jednotlivých obcích a větší šance školy na 

úspěch při získávání dotací. Tyto a další důvody, mezi které patří i stabilní zázemí svazku, rozhodli o 

zájmu výše uvedených obcí Tišnovska k připojení se do společného školského systému. Naše MŠ 

VENKOV, první projekt svazkového školství v JMK, je v provozu od 2. 9. 2019 a v příštím školním roce 

bude její kapacita 50 dětí naplněna. Věříme, že tímto krokem svazek obcí pomohl odlehčit městu Tišnov 

v nelehké situaci s umísťováním předškoláků ve svých zařízeních a současně zlepšil efektivnější využití 

kapacit v MŠ občanům mimo města.  


