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Z á p i s  

ze 7. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 22. září 2016 

 

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

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

Červinka, Doc. PhDr. David Václavík, Mgr. Petra Gabarová 

 

Nepřítomni: 

Mgr. Jan Berki Ph.D., PhDr. Milan Adamec 

 

 

Hosté: 

PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous 

 

Z celkového počtu 13 členů přítomno 11 členů. Výbor byl usnášeníschopný.  

 

Program: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Navyšování kapacit škol a školských zařízení 

3) Aktuální legislativní změny ve školství účinné od 1. 9. 2016 a později 

4) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 22. 9. 2016 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 16. září 2016 

3 členové výboru nebyli při projednávání bodu přítomni. 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

K zápisu z 16. června 2016 nebyly žádné připomínky a členové jej vzali na vědomí. 

 

3. Navyšování kapacit škol a školských zařízení 

Podle ustanovení § 144 odst. 1 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, je 

nejvyšší povolený počet žáků ve škole nebo školském zařízení (tzv. kapacita) povinným údajem 

zapisovaným do rejstříku škol a školských zařízení. Tento údaj vyjadřuje nejvyšší počet žáků, 

kterým může dané školské zařízení poskytovat vzdělávání nebo školské služby.Uvedené školy jsou 

na navýšení kapacity připraveny nebo potřebné úpravy proběhnou do konce školního roku 

2016/2017. Navýšení kapacit u školních družin základních škol je rovněž v souladu s aktuálním 

Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje, který byl 

zastupitelstvem kraje schválen 29. 3. 2016.  
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Základních školy a školských zařízení: 

 Navýšení kapacity Základní školy, Liberec, Kaplického 384, p. o. na počet žáků 370 a 

s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet žáků 370; navýšení kapacity školní jídelny 

na počet žáků 370, s účinností od 1. 9. 2017 (navýšení ZŠ o 40 míst, navýšení ŠJ o 20 míst). 

 

 Navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, Kaplického 384, p. o. na počet žáků 

132, s účinností od 1. 1. 2017 (navýšení o 29 míst) 

 

 Navýšení kapacity Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, p. o. na počet žáků 590 a 

s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet žáků 590; navýšení kapacity školní jídelny 

na počet žáků 590, s účinností od 1. 9. 2017 (navýšení ZŠ o 60 míst, navýšení ŠJ také o 60 míst) 

 

 Navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, p. o. na počet žáků 

120, s účinností od 1. 1. 2017 (navýšení o 20 míst) 

 

 Navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, p. o. na 120 žáků, 

s účinností od 1. 1. 2017 (navýšení o 15 míst) 

 

 Navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, p. o. na 162 žáků, 

s účinností od 1. 1. 2017 (navýšení o 22 míst) 

 

 Navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, p. o. na 120 žáků; 

navýšení kapacity školní jídelny na 450 žáků, s účinností od 1. 1. 2017 (navýšení ŠD je o 30 míst, ŠJ 

je o 146 míst) 

 

 Navýšení kapacity školní družiny Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, p. o. na 60 žáků, 

s účinností od 1. 1. 2017 (navýšení o 10 míst) 

 

Mateřské školy 

 navýšení kapacity Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/9, p. o. na počet dětí 98, 

s účinností od 1. 1. 2017 (navýšení o 8 míst) 

Od 1. 9. 2016 není s ohledem na novelu školského zákona - společné vzdělávání, zřizována 

v mateřské škole již speciální třída, která měla nižší počet dětí než třída běžná. Zvýšení kapacity o 8 

dětí tak přispěje k zajištění dostatečného množství míst pro povinné předškolní vzdělávání, 

k ekonomické stabilitě, k lepšímu využití materiálních, personálních i prostorových kapacit a 

k zajištění optimální organizace předškolního vzdělávání.  

K předloženým informacím nebyly žádné připomínky. 

 

4. Aktuální legislativní změny ve školství účinné od 1. 9. 2016 a později 

Členové výboru obdrželi přehled nejdůležitějších změn účinných od 1. 9. 2016 a později. 

Přehled nejdůležitějších legislativních změn lze nalézt na následujícím odkaze: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-prehled-legislativnich-zmen-od-zari-

2016  

Spádové obvody mateřských škol v Liberci: 

 Odbor školství a sociálních věcí předloží do ZM tuto variantu: 

školský obvod 1 - pro celé území města Liberec bez území Liberec XXX – Vratislavice nad 

Nisou (31 MŠ zřizovaných SML)  

školský obvod 2 - pro území Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou (3 MŠ zřizované MO 

Vratislavice nad Nisou) 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-prehled-legislativnich-zmen-od-zari-2016
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-prehled-legislativnich-zmen-od-zari-2016
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Mateřské školy – přijímání dětí ve věku 2 až 3 roky 

Od školního roku 2020/21 by měla obec garantovat v mateřských školách místa také pro děti 

dvouleté. MŠMT vydalo informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let 

v mateřské škole, viz odkaz http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-k-

predskolnimu-vzdelavani-deti-ve-veku-od-2-do-3  

 

 

5. Různé 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pamlskova-zacne-platit-20-zari-2016  

 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2016 od 16:00 hod 

v zasedací místnosti č. 110. 

 

 

 

 

V Liberci dne: 22. září 2016 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 
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