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Z á p i s  

z 5. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 19. května 2016 

Přítomni: 
Jakub Zobín, Mgr. Hana Zábojníková, Mgr. Jan Berki, Mgr. Dana Lysáková, Ing. Marie Pavlová, 

Mgr. Zuzana Tachovská, Mgr. Petra Gabarová, Zbyněk Šrámek, PhDr. Milan Adamec,  

Doc. PhDr. David Václavík, 

 

Nepřítomni: 

Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D., Mgr. Libuše Vítová, Ing. Ondřej Červinka, 

 

 

Hosté: 

PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, 

 

Z celkového počtu 13 členů přítomno 10 členů. Výbor je usnášeníschopný.  

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) Změny ve zřizovacích listinách – ZŠ a MŠ Barvířská, MŠ Čtyřlístek 

4) Zápisy do mateřských škol 

5) Různé 

 

Z důvodu nepřítomnosti předsedy a místopředsedy souhlasili členové výboru, aby jednání 

řídil Mgr. Jan Berki. 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 19. 5. 2016 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 10  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 19. května 2016 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

Členové výboru obdrželi návrh upravené smlouvy týkající se směny Domu dětí a mládeže Větrník 

v Liberci a Dětského centra Sluníčko Liberec. DDM Větrník, který je nyní krajskou organizací, 

přejde pod statutární město Liberec a Sluníčko, nyní městská organizace, se stane krajskou 

organizací, ovšem bez přidružených jeslí. Provozovatelem jeslí zůstane nadále město Liberec. 

Objekt, v němž jesle sídlí, zůstane majetkem města, které provoz zařízení bude i nadále financovat a 

zajišťovat. 

K zápisu z 21. 4. 2016 nebyly žádné připomínky a členové jej vzali na vědomí. 

 

3. Změny ve zřizovacích listinách – ZŠ a MŠ Barvířská, MŠ Čtyřlístek 

Členové výboru obdrželi návrhy upravených zřizovacích listin, které jsou předkládány na jednání 

květnového zastupitelstva. 
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Ke změnám dochází na základě výzvy Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN), 

kdy je nutné s účinností od 1. 9. 2016 přistoupit k nápravě historických nepřesností ve zřizovacích 

listinách uvedených školských organizací. Zároveň dochází k aktualizaci zřizovacích listin, které 

jsou v souladu s aktuálními legislativními změnami. 

Hlasování o usnesení k bodu 3  

Pro: 10  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání projednal návrhy zřizovacích listin: 

 - Mateřské školy Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace 

 - Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace 

a doporučuje ZM zřizovací listiny v předloženém znění schválit. 

 

 

4. Zápisy do mateřských škol 

Členové výboru obdrželi podkladové materiály „Silné a slabé stránky alternativ spádových obvodů 

(SO) v MŠ“ a orientační návrhy 11 spádových obvodů mateřských škol, které by relativně 

rovnoměrně pokrývaly území statutárního města Liberec. 

Náměstek primátora PhDr. Ivan Langr členům výboru sdělil, že se jedná o úvodní informace a 

vyčkává se, jak dopadne opakované hlasování v PS o novele školského zákona, kterou vetoval 

prezident republiky. V současné době se nedá odhadnout, zda bude nutné u mateřských škol 

vymezovat spádové obvody. Výbor se k diskusi vrátí na příštím jednání. 

Bez ohledu na nutnost vymezení spádových obvodů mateřských škol chce SML od příštího 

školního roku zavést elektronický systém pro podporu zápisů do MŠ. Vedoucí oddělení školství 

Mgr. Řebíčková stručně odprezentovala členům výboru základní principy elektronického systému: 

 Systém by měl zjednodušit průběh a administraci ředitelům MŠ (tisk dokumentů správního 

řízení, předpřipravené šablony dokumentů pro správní řízení).  

 O přijetí nebo nepřijetí dítěte do příslušné MŠ rozhoduje podle zákona její ředitel (systém 

je „podporou zápisu“ a nikoliv „zápisem“).  

 Výhodou systému je, že rodiče budou moci sledovat online informace o umístění jejich 

dítěte v seznamech žádostí.  

 Po vygenerování přihlášky je na tiskopise uveden jedinečný číselný identifikátor, který 

zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nejsou do systému 

osobní data ukládána).  

 Dle zkušeností z měst (Brno, Plzeň, Ústí nad Labem, České Budějovice aj.), kde je systém 

již několik let aktivně využíván - cca 90 % rodičů si vygeneruje přihlášku samo. Zbytek 

navštíví mateřskou školu nebo Magistrát, kde obdrží „prázdnou“ přihlášku s jedinečným 

identifikátorem. 

 S osobními daty může pracovat pouze ředitel příslušné MŠ v rámci správního řízení, tedy až 

v době, kdy se rodič osobně dostaví do MŠ a předá vyplněnou přihlášku.  

 Údaje v systému vždy vidí pouze dle zákona relevantní osoba. 

 Pokud rodič podal přihlášku na více MŠ, může zpětvzetí přihlášky realizovat na škole, kde 

bude přebírat rozhodnutí o přijetí (rodičům odpadne nutnost obíhat všechny školy, na které 

ještě podali tzv. „záložní“ přihlášky).  

 Systém není určen k přezkumu vložených dat ze strany oddělení školství ani jiných 

subjektů. 
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 Oddělení školství získá pouze agregovaná data o počtech přihlášených dětí, o počtech 

vícenásobných přihlášek, o věkovém rozložení a následně o počtech nepřijatých dětí a 

o případných vícenásobných přihláškách blokujících místa (situace, kdy rodiče do ukončení 

správního řízení zatím nepodepsali zpětvzetí a děti jsou „teoreticky“ přijaté na více MŠ).  

 Data pomohou oddělení školství, ale také ředitelům MŠ mít lepší přehled o skutečných 

počtech dětí, které by měly vždy pro nový školní rok do škol nastoupit a případně mapovat 

potencionálně volná místa v MŠ na území SML. 

 Na základě jednání s LIS je systém v současné době poptáván k případnému nákupu. 

 

5. Různé 

V prosinci 2015 byly podávány na MŠMT do „Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních 

škol“ projekty na MŠ Pastelka a ZŠ Kaplického, ZŠ nám. Míru a ZŠ Broumovská.  

Město uspělo se žádostí na ZŠ Broumovskou, kde SML z uvedeného fondu získá 9 100 000,00 Kč a 

3 260 552,00 Kč bude muset vydat ze svého rozpočtu jako spoluúčast města. 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol 

 

 

 

 

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

v zasedací místnosti č. 110. 

 

 

 

 

V Liberci dne: 19. května 2016 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ověřil: Mgr. Jan Berki, člen výboru pro vzdělávání 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol

