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Z á p i s
z 2. zasedání výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 

dne 11. února 2015

Přítomni:
Mgr. Libuše Vítová, Mgr. Zuzana Tachovská, Ing. Marie Pavlová, Mgr. Hana Zábojníková, 
Mgr. Anna Riedlová, Jakub Zobín, Zbyněk Šrámek, Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D.,
Mgr. Dana Lysáková, Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Nepřítomni:
Mgr. Jan Berki – omluven
Ing. Ondřej Červinka – omluven
PhDr. Milan Adamec – omluven 

Hosté:
PhDr. Ivan Langr

Mgr. Pavel Kalous

Přizváni k projednávání bodu č. 4:

Mgr. Jiří Paclt – ZŠ Doctrina

Mgr. Tomáš Vágner – Křesťanská ZŠ a MŠ

Z celkového počtu 13 členů přítomno 10 členů. Nadpoloviční většinu tvoří 8 členů. 

Výbor je usnášeníschopný. 

Program:
1) Schválení zápisu z jednání výboru dne 21. 1. 2015

2) Schválení programu jednání dne 11. 2. 2015

3) Projednání a schválení úprav jednacího řádu

4) Dotace na stravování žáků soukromých ZŠ – účast ředitelů ZŠ Doctrina a Křesťanské ZŠ 

a MŠ

5) Předběžné informace o zápisech, které proběhly na ZŠ

6) Plán činnosti na 1. pololetí roku 2015

7) Různé

1. Schválení zápisu z jednání výboru dne 21. 1. 2015

Předsedkyně výboru Mgr. Libuše Vítová zahájila 2. zasedání výboru pro školství, výchovu a 

vzdělávání a nechala schválit zápis z jednání výboru, který se uskutečnil 21. ledna 2015. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání:
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

(Mgr. Lysáková, Mgr. Riedlová – nepřítomny v době projednávání tohoto bodu)

Usnesení: 

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání schvaluje zápis z jednání výboru ze dne 21. ledna 

2015.
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2. Schválení programu jednání

Předsedkyně výboru předložila členů návrh programu 2. jednání výboru pro školství, výchovu 

a vzdělávání a nechala o navrženém programu hlasovat.

Hlasování o usnesení k 2. bodu jednání:
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

(Mgr. Lysáková, Mgr. Riedlová – nepřítomny v době projednávání tohoto bodu)

Usnesení: 

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání schvaluje program jednání dne 11. února 2015.

3. Projednání a schválení úprav jednacího řádu

V souvislosti s doplněním členů do výboru bylo i na toto jednání zařazeno projednání 
jednacího řádu. V jednacím řádu byly navrženy následující úpravy:

1) Bod II., odstavec č. 4 – provedeny následující úpravy:

2) Na základě úpravy bodu II. odstavec č. 4 byla u bodu III., odstavec 1 odstraněna věta:

Docházka členů výboru je veřejná a je zveřejněna na webových stránkách města 
www.liberec.cz.

Zdůvodnění: Informace je již obsažena v upraveném bodě II.odstavec č.4

3) Na základě úpravy bodu II. odstavec č. 4 byla u bodu III., odstavec č. 9 odstraněna 
věta:

Zápisy z jednání výboru jsou veřejné a jsou zveřejněny na webových stránkách města 
www.liberec.cz.

Zdůvodnění: Informace je již obsažena v upraveném bodě II.odstavec č.4

3) Na základě úpravy bodu II. odstavec č. 4 byla u bodu III., odstavec č. 11 odstraněna 
věta:

Usnesení výboru jsou předkládána prostřednictví tajemníka výboru zastupitelstvu města.

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že zápisy i usnesení budou zveřejňovány na webu a tudíž 
přístupny všem zastupitelům, je toto nadbytečné.

Hlasování o usnesení k 3. bodu jednání:
Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení: 

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání schvaluje jednací řád výboru pro školství, výchovu 

a vzdělávání v upraveném znění.

Kompletní opravená verze jednacího řádu (Priloha_1_Jednaci_rad_vybor_SVS_11.2.2015)
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4. Dotace na stravování žáků soukromých ZŠ

1) Projednávání bodu bylo pokračováním diskuze z jednání výboru, které se konalo 
21. 1. 2015 a doplněním informací, které byly na minulém jednání vysloveny.

2) Na projednávání byli přizváni ředitelé soukromých škol, které o tuto dotaci žádají:
Mgr. Jiří Paclt – ZŠ Doctrina
Mgr. Tomáš Vágner – Křesťanská ZŠ a MŠ

3) Ředitelé obou škol vysvětlili důvody, proč by měla být dotace na stravování žáků 
přiznána, a odpověděli na dotazy členů výboru k otázkám tvorby cen obědů v jejich 
školách.

4) Důvody pro přiznání dotace je možné shrnout do následujících stanovistek:
a) Peníze jdou ke konkrétnímu dítěti, škola z toho žádné peníze nezískává 

(vyúčtování dotace je vázáno na přesný počet odebraných obědů).
b) Rovná podpora z veřejných prostředků (Kdyby tyto děti byly v městských 

školách, tak by příšpěvek na stravování získaly dokonce ve vyšší míře, než 
která je poskytována na stravování žáků soukromých ZŠ).

5) Náměstek primátora PhDr. Ivan Langr informoval členy výboru, že na jednání RM 
dne 17. 2. 2015 předloží materiál s následujícími variantami možných rozhodnutí:

a) Poskytnutí dotace ve výši 12,50 Kč na jednoho žáka (1 oběd) pro obě 
soukromé školy, které o dotaci požádaly.

b) Poskytnutí dotace ve výši 12,50 Kč na jednoho žáka (1 oběd) pouze pro žáky 6. 
až 9. ročníku na ZŠ Doctrina, kteří na dané škole dokončují povinnou školní 
docházku (max 100 žáků) ve stejném režimu jako na městkých školách, 
protože na školu nastoupili v době, kdy zřizovatelem bylo SML a nejednalo se 
o soukromou školu.

c) Dotace nebude přiznána žádné škole.

Varianta, kterou schválí rada města, bude následně předložena ke schválení na jednání 
Zastupitelstva města Liberec dne 26. 2. 2015.

6) Doc. Václavík doporučil ujasnit budoucnost tohoto dotačního titulu. V případě, že by 
bylo schváleno nepřiznání dotace, řešit zrušení dodačního titulu, nebo v případě 
opačném stanovit jednoznačné finacování alespoň ve střednědobém výhledu, aby měly 
soukromé školy v dané věci určitou jistotu.

Hlasování o usnesení ke 4. bodu jednání:
Varianta a)

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení: 

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání doporučuje poskytnout dotaci na stravování žáků 

soukromých ZŠ ve výši 12,50 Kč na jednoho žáka (1 oběd).

5. Předběžné informace o zápisech do ZŠ

1) Zápisy proběhly v jednotném termínu na všech ZŠ v Liberci 22. 1. 2015.

2) PhDr. Langr, Mgr. Kalous, Mgr. Řebíčková se byli osobně podívat na průběh zápisů 
na ZŠ Česká, ZŠ Lesní, ZŠ Husova. 

3) Zápisy na ZŠ v Liberci probíhaly bez problémů. Na většině škol mají zaveden 
rezervační systém a rodiče se mohou přihlásit na určitý čas a nemusí čekat.
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4) Děti ze spádového obvodu se dostanou do příslušných spádových škol bez losování. 
Losování nespádových dětí na některých školách již proběhla a některé 
pravděpodobně budou ještě probíhat.

6. Časový plán činnosti na 1. pololetí roku 2015

Doc. Václavík požádal, zda by mohl být čas zahájení jednání výboru posunut v tomto pololetí 
na 17.30 hodin, protože by se nemohl z důvodu výuky na VŠ zúčastňovat jednání. Přesunutí 
výuky v současné době v tomto semestru již není možné.

Hlasování o usnesení k 6. bodu jednání:

Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení: 

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání schvaluje časový plán činnosti na 1. pololetí roku 

2015 a zároveň schvaluje upravený začátek jednání výboru od 17.30 hodin.

Úkol pro členy výboru z řad opozice
Na příští jednání výboru předložit návrh na místopředsedu výboru, tak aby mohlo dojít k jeho 

zvolení v souladu s jednacím řádem.

1. Různé

1) Doc. Václavík

- Zda jsou již jmenovány správní rady fondů.

- Kdy budou vyhlášeny výzvy pro jednotlivé fondy.

- Jak je to s použitím fondu, který je tvořen odpisy z nemovitého majetku ZŠ a 
MŠ. Fond by měl být používán především na investice a ne na havárie.

2) Mgr. Zábojníková 

- Dotaz proč musí školy opakovaně kopírovat stejné faktury za energie a 
předávat je na magistrát.

Odpověď na dotaz je přílohou zápisu.

3) Termín příštího zasedání středa 11. března 2015 od 17.30 hodin.

V Liberci dne: 12. února 2015

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková

Ověřila: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro školství, výchovu a vzdělávání

Přílohy zápisu:

Příloha 1 Schválený jednací řád

Příloha 2 Tabulka – přehled počtu dětí, které přišly k zápisům na jednotlivé ZŠ

Příloha 3 Plán činnosti výboru pro školství, výchovu a vzdělávání na I. pololetí roku 

2015 (Informace pro jednání ZM dne 26. 2. 2015)

Příloha 4 Odpověď na dotaz Mgr. Zábojníkové




