
 1 

Z á p i s  

ze 8. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 20. října 2016 

 

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

Pavlová, Zbyněk Šrámek, Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D., Mgr. Libuše Vítová, Ing. Ondřej 

Červinka, Doc. PhDr. David Václavík,  

 

Nepřítomni: 

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

 

Hosté: 

PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, Bc. Jaroslav Schejbal, Petr Machatý 

 

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

 

Program: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských 

škol v Liberci 

3) Fond rozvoje (opravy a vybavení školských zařízení) 

a) přehled veřejných zakázek realizovaných a plánovaných odborem MS do konce září 2016 

b) plánované opravy na MŠ a ZŠ v roce 2017 

4) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 20. 10. 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 20. října 2016 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

K zápisu z 22. září 2016 nebyly žádné připomínky a členové jej vzali na vědomí. 

 

3. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských 

škol v Liberci 

Členové výboru obdrželi návrh OZV školských obvodů spádových mateřských škol. V návrhu jsou 

vymezeny 2 obvody: 

 Školský obvod 1 (31 MŠ zřizovaných SML) - celé území města Liberec bez území Liberec 

XXX – Vratislavice nad Nisou  

 Školský obvod 2 (2 MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou) - území Liberec XXX - 

Vratislavice nad Nisou 

Výše navrhované řešení spádovosti fakticky probíhá na území města již několik let. Rodiče své děti 

umísťují do mateřských škol dle vlastního výběru, přičemž kritériem pro přijetí je přednostní 
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přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, dále trvalé bydliště na 

území obce a věk dítěte. 

Návrh stanovit školské obvody pro mateřské školy OZV vymezením hranic obvodu tj. ulicí a číslem 

popisným by prakticky vylučovalo svobodu volby mateřské školy. Každé dítě by bylo fixováno 

pouze jen ve spádové školce a možnost jeho umístění do školky nespádové by se limitně blížilo 

nule, anebo by vedlo rodiče přehlašovat trvalé bydliště dítě tam, kde bude vymezena spádová oblast 

pro zvolenou MŠ. V Liberci probíhá bytová výstavba nerovnoměrně, což by vyvolávalo nutnost 

velmi často měnit OZV, protože zvolená spádová oblast by neodpovídala kapacitním možnostem 

MŠ pro přijetí dětí z příslušné spádové oblasti. Dalším problémem je velký počet dvoutřídních MŠ, 

kde by vymezení spádového obvodu bylo opravdu velmi komplikované. 

Dítě bude mít nárok na přijetí ve všech mateřských školách, jediným kritériem pro přijetí bude 

trvalý pobyt ve městě a věk dítěte. Rodič bude mít možnost výběru ze všech mateřských škol ve 

městě, dle jejich zaměření, docházkové vzdálenosti, místa pracoviště rodiče či jiných kritérií 

zvolených rodičem.  

Návrh vyhlášky byl k posouzení odeslán také na MVČR. Ministerstvo vnitra neshledává rozpor 

návrhu obecně závazné vyhlášky se zákonem. V doporučeních MVČR je sice uvedeno, že MŠMT 

překrývající spádové obvody škol nepreferuje, ale tento systém není nijak v rozporu s legislativou. 

Hlasování o usnesení k bodu 2): 

Pro: 10  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání souhlasí s návrhem OZV, která vymezuje školské obvody spádových 

mateřských škol a doporučuje zastupitelstvu města OZV v předloženém znění schválit. 

 

4. Fond rozvoje (opravy a vybavení školských zařízení) 

a) přehled veřejných zakázek realizovaných a plánovaných odborem MS do konce září 2016 

b) plánované opravy na MŠ a ZŠ v roce 2017 

ad a) 

Členové výboru obdrželi předem k uvedenému bodu písemné podklady. Na jednání byli přítomni 

zástupci odboru majetkové správy. 

Vedoucí odboru majetkové správy nejprve seznámil členy výboru s problémy, se kterými se během 

realizace některých veřejných zakázek museli vypořádat. Zástupci odboru majetkové správy 

odpovídali na dotazy k zaslanému materiálu Přehled veřejných zakázek realizovaných a 

plánovaných oddělením MS. 

Úkol: 

Členové výboru žádají od odboru majetkové správy vyčíslit: 

1) kolik původně odbor MS požadoval na opravy a investice školských zařízení (MŠ, ZŠ, 

ZUŠ, DDM) pro rok 2016, 

2) kolik odbor MS do rozpočtu na opravy a investice školských zařízení v roce 2016 obdržel, 

3) kolik bude pravděpodobně za opravy a investice do školských zařízení do konce roku 2016 

proinvestováno, 

 

ad b) 

Členové výboru obdrželi předem k uvedenému bodu písemné podklady: 

- od odboru ekonomiky tabulku s alokacemi fondu rozvoje (část fond pro opravy a vybavení 

školských zařízení) 

- od odboru MS tabulky s plánovanými opravami a investicemi do MŠ pro rok 2017 a tabulky 

s plánovanými opravami a investicemi do ZŠ, ZUŠ, DDM pro rok 2017 

Vedoucí odboru majetkové správy seznámil členy výboru s tabulkami, které byly zpracovány jeho 

odborem. Členům výboru vysvětlil, jakým způsobem byly případné opravy a investice, které jsou 
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uvedeny v tabulkách vybírány. Zástupci odboru majetkové správy dále odpovídali na dotazy 

k uvedenému materiálu. 

 

Hlasování o usnesení k bodu 3): 

Pro: 10  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání bere na vědomí chystané opravy a investice na školských zařízeních ve výši, 

která je uvedena v příloze předložené odborem majetkové správy. 

 

5. Různé 

Mgr. Jan Berki vznesl několik dotazů a podnětů k fondu vzdělávání. Na dotazy a podněty odpovídal 

náměstek primátora PhDr. Ivan Langr.  

Vzhledem k tomu, že ZM schvaluje přidělení finančních prostředků z fondů pro jednotlivé žadatele, 

bylo by nejvhodnější, aby u správních rad fondů byl předseda nebo místopředseda vždy člen 

zastupitelstva.  

 

Úkol: 

Jaká byla struktura žadatelů u fondu vzdělávání (popř. u dalších) za rok 2016? 

 

 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 10. 11. 2016 od 16:00 hod 

v zasedací místnosti č. 110. 

 

 

 

 

V Liberci dne: 20. října 2016 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 


