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Z á p i s  

z 9. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 10. listopadu 2016 

 

Přítomni: 
Mgr. Jan Berki Ph.D., PhDr. Milan Adamec, Jakub Zobín, Mgr. Hana Zábojníková, Ing. Marie 

Pavlová, Zbyněk Šrámek, Ph.D., Mgr. Libuše Vítová, Ing. Ondřej Červinka, Doc. PhDr. David 

Václavík, Mgr. Dana Lysáková, Mgr. Zuzana Tachovská, Mgr. Petra Gabarová 

 

Nepřítomni: 

Mgr. Pavel Maškarinec 

 

Hosté: 

Mgr. Pavel Kalous 

 

Z celkového počtu 13 členů přítomno 12 členů. Výbor byl usnášeníschopný.  

 

Program: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Informace o naplněnosti MŠ a ZŠ ve školním roce 2016/2017 

3) Informace k zápisům do MŠ a ZŠ pro školní rok 2017/2018 

4) Místní plán inkluze (příloha ke Strategii pro sociální začleňování) 

5) Různé 

 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 10. 11. 2016 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 11  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 10. listopadu 2016 

1 člen výboru byl v době schvalování programu nepřítomen 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

Členové výboru obdrželi s pozvánkou na jednání výboru také odpovědi na dotazy z minulého 

jednání: 

a) Odpověď o odboru MS (požadavek odboru MS na opravy a investice v MŠ a ZŠ pro rozpočet 

roku 2016 a výše rozpočtovaných financí na opravy a investice v MŠ a ZŠ v roce 2016) 

V diskusi k předloženým číslům vyplynulo, že z přeložených dat vyplývá nepoměr mezi požadavkem 

odboru na opravy a investice v MŠ a ZŠ a následnou výší rozpočtovaných peněz. 

Předsedkyně výboru přislíbila projednání uvedeného problému s gesčně příslušnými náměstky. 

b) Struktura žadatelů fondů v roce 2016 

Členové výboru vzali zápis z minulého jednání na vědomí včetně zaslaných odpovědí na 

dotazy. 
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3. Informace o naplněnosti MŠ a ZŠ ve školním roce 2016/2017 

Členové výboru obdrželi předem tabulky s vývojem naplněnosti v jednotlivých MŠ a ZŠ 

zřizovaných SML. 

Po krátké diskusi k tabulkám vzali členové výboru informace o naplněnosti MŠ a ZŠ na vědomí. 

 

4. Informace k zápisům do MŠ a ZŠ pro školní rok 2017/2018 

Zápisy do MŠ 

 pro běžné třídy MŠ v jednotném termínu ve čtvrtek 11. 5. 2017 (generování přihlášek bude 

probíhat prostřednictvím elektronického systému od začátku dubna, informace směrem 

veřejnosti k organizaci zápisů bude probíhat od začátku ledna 2017) 

Zápisy do ZŠ 

 v jednotném termínu ve čtvrtek 20. 4. 2017 

 v současné době oddělení školství analyzuje potencionální počty dětí v jednotlivých 

spádových obvodech a pravděpodobně bude nutné upravit spádovou vyhlášku pro ZŠ 

 

5. Místní plán inkluze (příloha ke Strategii pro sociální začleňování) 

Členové výboru obdrželi předem Místní plán inkluze a následně jako dodatečné materiály také 

celou Strategii pro sociální začleňování, kterou bude následně projednávat RM a ZM. 

K uvedenému dokumentu proběhla krátká diskuse, kdy bylo upozorněno také na skutečnost, že 

s ohledem na omezené personální kapacity odboru školství a sociálních věcí je velmi problematické 

realizovat projekty, které někdo jiný připravuje a zpracovává projektové žádosti a následně někdo 

jiný je má realizovat, monitorovat jednotlivé aktivity a zodpovídat za výstupy. 

Hlasování o usnesení k 5. bodu jednání: 

Pro: 9  Proti:  2 Zdrželi se: 1 

Usnesení: 

Výbor doporučuje ZM přijmout Místní plán inkluze (MPI), který je přílohou Strategie pro sociální 

začleňování 

 

6. Různé 

a) Mgr. Tachovská se dotazovala na problém příspěvků na stravování dětí ohrožených sociálním 

vyloučením: 

Odpověď oddělení školství k uvedenému dotazu: 

Oddělení školství eviduje v současné době tyto informace o počtech dětí, které příspěvky na 

stravování dostávají: 

MŠ zřizované SML: 

Podpora 
2015/16 2016/17 

počet škol počet dětí počet škol počet dětí 

Women for women 0 0 0 0 

Potravinová pomoc 0 0 1 2 

Jiné *) 0 0 0 0 

Celkem 0 0 1 2 
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ZŠ zřizované SML 

Podpora 
2015/16 2016/17 

počet škol počet žáků počet škol počet žáků 

Women for women 5 35 7 48 

Potravinová pomoc 5 32 8 74 

Jiné *) Drab foundation – nadační fond 1 2 0 0 

Celkem *) 69 *) 122 

*) škola může využívat podpory z více zdrojů 

b) Doc. Václavík položil otázku, zda by příspěvky na stravování dětí ohrožených sociálním 

vyloučením nemohlo poskytovat město.  

Odpověď oddělení školství k uvedenému dotazu: 

Dávky v hmotné nouzi vyplácí úřady práce a oddělení školství nemá informace, kterým rodinám 

s dětmi v MŠ a ZŠ jsou vypláceny tyto dávky a tudíž by potřebovaly případnou podporu. 

Ve statistických výkazech jsou od letošního roku nově údaje, kde by školy měly případné počty dětí 

ohrožených sociálním vyloučením vykazovat.  

Nové kategorie dle statistických výkazů: 

Děti, jejichž speciální vzdělávací potřeby vyplývají zejména z odlišného kulturního prostředí 

v rodině dítěte, malé znalosti kultury české společnosti, omezené znalosti vyučovacího jazyka vč. 

užívání jiného než vyučovacího jazyka v rodině dítěte. Tyto děti se dále rozčleňují na následující 

kategorií: 

K - děti, jejichž speciální vzdělávací potřeby vyplývají zejména z odlišného kulturního prostředí 

v rodině dítěte, malé znalosti kultury české společnosti, omezené znalosti vyučovacího jazyka vč. 

užívání jiného než vyučovacího jazyka v rodině dítěte 

Z - děti, jejichž speciální vzdělávací potřeby vyplývají zejména z jiných životních podmínek v rodině 

dítěte, obvykle se jedná o dlouhodobě se vyskytující životní okolnosti, např. sociální vyloučení, 

výraznou chudobu nebo jiné. 

V - děti, jejichž speciální vzdělávací potřeby vyplývají z kombinace více faktorů (např. příslušníci 

etnických menšin, pokud se v rodině nehovoří vyučovacím jazykem, platí odlišná kulturní pravidla 

a rodina je sociálně vyloučená). 

Údaje ze statistických výkazů k 30. 9. 2016 

kategorie  
MŠ zřizované SML ZŠ zřizované SML 

počet škol počet dětí počet škol počet dětí 

Souhrnně kategorie K + Z + V 3 18 2 38 

jen K *) 3 10 2 12 

jen Z 2 4 1 24 

jen V 1 4 1 2 

*) v této kategorii se dá předpokládat, že budou také cizinci, jejich děti mají omezené znalosti 

českého jazyka 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 8. 12. 2016 od 16:00 hod 

v zasedací místnosti č. 110. 

 

 

V Liberci dne: 10. listopadu 2016 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 


