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Politický okres Tišnov vznikl ještě v časech habsburské monarchie 

Tišnov jako okresní město 



V roce 1930  

zde žilo  

v 82 obcích  

necelých  

38 000 obyvatel. 

Tišnov jako okresní město 



Reformou veřejné 

zprávy v roce 1960 

byl zrušen a obce 

regionu byly 

rozděleny mezi 

okresy Blansko 

Tišnov jako okresní město 



Reformou veřejné 

zprávy v roce 1960 

byl zrušen a obce 

regionu byly 

rozděleny mezi 

okresy Blansko, 

Žďár nad Sázavou  

a Brno – venkov 

 

Tišnov jako okresní město 



 

K 1. 1. 2003 vznikl správní 

obvod rozšířené působnosti 

státní správy Tišnov. 

Změna hranic správních 

obvodů obcí s rozšířenou 

působností v Jihomoravském 

kraji k 1. 1. 2005, při které 

došlo k rozšíření SO ORP 

Tišnov o 25 obcí z okresu 

Žďár nad Sázavou. Tyto obce 

se svým přirozeným spádem 

k Tišnovu a Brnu připojily k 

Jihomoravskému kraji.  

ORP Tišnov 



V současnosti zde 

zde žije  

necelých  

30 000 obyvatel. 

 

Tvoří jej 59 obcí,  

z toho 1 město  

a 5 městysů 

ORP Tišnov 
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 Mateřské školy 21 
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Svazková školka, řešené území 

Železné 

Jamné 

Hájek, Hajánky 

Rohozec 

Bukovice 

Unín 

Hluboké Dvory 

Nejbližší předškolní zařízení je ve městě 

Tišnově nebo v Lomnici u Tišnova. Tato zařízení 

již delší dobu vykazují nedostatečnou kapacitu v 

umísťování dětí svých občanů.  
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Dostupnost v rámci 

IDS JMK 

 

trasa linky č. 332 
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počet dětí do 14 roků výhled 

  2003 2006 2010 2011 2012 2013 2024 

Železné 52 63 66 63 65 62 74 

Bukovice 8 6 8 12 12 14 25 

Rohozec 25 22 32 29 33 35 49 

Hluboké Dvory 5 5 4 4 4 9 16 

Unín 31 37 30 33 31 37 44 

                

celkem 121 133 140 141 145 157 208 

 Demografický přehled 

Většina z obcí se rozvíjí, ve 

sledovaném období 10 roků se 

výrazně zvyšuje počet obyvatel 

a dětí. V těchto obcích se rozvíjí 

výstavba rodinných domů, v 

rámci schválených Územních 

plánů jsou pro to vytvořeny 

ideální podmínky.  

Nárůst obyvatel je dán dobrou 

dopravní obslužností, blízkostí 

města Tišnova a dobrou 

dostupností do Brna.  
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Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko rozhodnul podpořit 

aktivitu obcí a stát se zřizovatelem mateřské školy pro 

tuto oblast.  

• školky mohou být zřizovány také svazky obcí (Zákon č. 561/2004 Sb.)   

– „Novinka“ od roku 2004  

– v ČR - se tuto cestu rozhodli ověřit jen v jednotkách případů 

  Základní a mateřská škola regionu Karlovarský venkov  

  Základní a mateřská škola Údolí Desné 

– Nicméně například v Německu  se jedná o standardní způsob zřizování školství  

• školka zřizovaná svazkem obcí určitě může být zřízena jako 

– příspěvková organizace (dominující forma)  

– školská právnická osoba 
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   Tvorba věcného záměru a jeho schválení v orgánech DSO Tišnovsko 

 

 Zpracování projektového záměru rozvoje výukových kapacit základních a 

mateřských škol pro projekt SVAZKOVÁ ŠKOLKA A CENTRUM PRO 

RODINU a jeho podání na MŠMT 

 

 Vytipování vhodné lokality 

 

 Zahájení přípravných prací – geodetické zaměření, studie 

 

 

Aktuální stav 
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Aktuální stav 

Lokalita Železné - Záhomí 



ORP Tišnov – předškolní zařízení 

  

Aktuální stav 

Umístění, studie 
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Financování 

Předpokládané náklady akce dle charakteru jednotlivých činností:  

  

 Přípravné a projektové práce    300.000,- Kč 

 Stavební práce                            9.500.000,- Kč 

 Technický dozor investora    200.000,- Kč 

 Interiérové vybavení                      1.000.000,- Kč 

 Úpravy venkovních ploch- zahrady, výstavba hřiště                  1.000.000,- Kč 

Celkem                   12.000.000,- Kč 

Zdroje financování:  

investiční náklady - systémová dotace   10 200 000,- Kč        

   - zdroje územních rozpočtů         1.800.000,- Kč 

      příspěvky jednotlivých obcí dle dohodnutých počtu míst 
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