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Z á p i s  

z 3. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 24. března 2016 

Přítomni: 
Mgr. Libuše Vítová, Jakub Zobín, Mgr. Hana Zábojníková, Mgr. Petra Gabarová, Zbyněk Šrámek, 

PhDr. Milan Adamec, Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D., Mgr. Jan Berki, Doc. PhDr. David Václavík, 

Mgr. Dana Lysáková, Ing. Marie Pavlová, Mgr. Zuzana Tachovská, Ing. Ondřej Červinka, 

 

Hosté: 

PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, Mgr. Antonín Ferdan 

 

Jednání se zúčastnili všichni členové výboru. 

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) Aktuální informace z rezertu školství 

4) Různé 

1. Schválení programu jednání výboru dne 24. 3. 2016 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 12  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 24. března 2016 

(1 člen výboru nebyl v době hlasování přítomen) 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

Členové výboru neměli k zápisu z 18. 2. 2016 žádné připomínky a vzali jej na vědomí  

 

3. Aktuální informace z rezortu školství 

Členové výboru byli stručně seznámeni především s aktuálními kroky v oblasti společného 

vzdělávání/inkluze. Podrobnější informace k danému tématu je možné nalézt v následujících 

odkazech: 

 Stránky MŠMT 

 Priority 2016 - Společné vzdělávání 

 http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/spolecne-vzdelavani 

 Stránky NUV 

 Společné vzdělávání/inkluze 

 http://www.nuv.cz/t/in 

 

4. Různé 

Fond vzdělávání: 

Jednání výboru se jako host zúčastnil Mgr. Antonín Ferdan, který je předsedou správní rady fondu 

vzdělávání. Členové výboru obdrželi prezentaci s informacemi o dotačním fondu vzdělvaní. Stručně 

byly představeny jednotlivé programy vypisované v rámci daného fondu a sděleny problémy, které 

bude nutné do budoucna řešit. V závěru zaznělo srovnání, jaká částka je celkově alokována na 

všechny dotační fondy a jaká konkrétní čátka je pro fond vzdělávání.  

http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/spolecne-vzdelavani
http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/spolecne-vzdelavani
http://www.nuv.cz/t/in
http://www.nuv.cz/t/in
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V průběhu prezentace probíhala diskuze v daných problémech: 

- Zbytečná složitost, rozsáhlost a podrobnost žádosti s ohledem na výši dotací, které následně 

žadatelé obdrží. Pro zjednodušení pro žadatele by bylo dobré, aby byly v žádosti návodné 

otázky k vyplňování. 

- Složitost vyplnění žádostí je diskutabilní, protože do fondu bylo podáno 42 žádostí platných 

+ 4 žádosti po termínu. Počet žádostí zhruba odpovídá počtu, které byly v minulých letech. 

- S uvedenými problémy vyvstaly otázky kolik žádostí bude vyřazeno, jak se změnila 

struktura žadatelů oproti minulým letům aj. 

- Letošní rok je zkušebním rokem, kdy jsou žádosti podávány elektronicky a každé zavádění 

nových věcí přináší také svá negativa, která však můžeme analyzovat až po ukončení celého 

procesu tj. až budou také jednotlivé žádosti posouzeny. Problémy, které se objevily 

v průběhu podávání žádostí budou ve spolupráci s tajemnicemi fondů a s IT pracovníky 

vyhodnoceny, tak aby mohly být do budoucna odstraněny. 

- Proč nebyl nakoupen program Grantis, který je přímo určen na shromažďování projektových 

žádostí. Žádosti byly bohužel „narouborány“ na systém, který není primárně určen ke 

shromažďování projektových žádosti. O zakoupení Grantisu se uvažuje v letošním roce. 

 

Harmonogram vyhodnocování žádostí: 

1. Tajemnice vyhodnotí žádosti po formálních náležitostech 

2. Správní rada posoudí a vyhodnotí žádosti – cca do konce dubna 

3. Výsledky a přidělení dotací by mělo být předloženo na květnové ZM 

 

Kontrola realizace projektů 

- v dané věci vyzval pan Ferdan členy výboru o součinnost a zapojení členů výboru do 

hodnocení zda projek je realizován v souladu s podanou žádostí. Není v silách správní rady 

fondu toto zvládnout. 

 

Členové výboru byli Mgr. Ferdanem vyzváni k součinosti při budoucích úpravách fondu vzdělávání 

v těchto oblastech: 

▪ Revize obsahu programu 

▪ Revize žádosti  

▪ Podíl na řešení problémů spojených s FV 

▪ Účelnost správní rady? 

▪ Vzájemná setkání správní rady fondu a výboru pro vzdělávání a rozdělení pravomocí 

/kontrola? 

▪ Stanovení základních cílů vycházející z obecné strategie (EU2020/MŠMT,…), adaptace 

programu a vyhlašování priorit (vzdělávání ,,uprchlíků“,  apod.) 

Pan Ferdan přislíbil do 15. dubna zaslat výboru případné komentáře k úpravám fondu vzdělávání 

tak, aby mohlo v červnu proběhnout vyhodnocení a pro budoucí období, aby byly navrženy 

případné korekce a úpravy. V dané věci by bylo dobré, aby proběhlo dle potřeby společné jednání 

správní rady fondu a výboru pro vzdělávání. Dále by bylo vhodné, kdyby výbor pro vzdělávání do 

budoucna stanovoval priority v rámci jednotlivých programů fondu vzdělávání. 

Otázka tzv. black listu 

Dotační fondy SML nepočítají s přechozím dvouletým omezením žadatelů o dotaci, ale současně se 

dle nových pravidel jsou dřívější porušení dotačních podmínek zohledňována ve věcném hodnocení 

žádostí o dotaci. (Na březnovém ZM bude v dané věci schvalován materiál). 

 

Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání 

Mgr. Jan Berki  

- vznesl připomínku proč se členové výboru dovídají o tomto materiálu přes media a proč 

nebylo v dané věci více komunikováno s výborem 
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PhDr. Ivan Langr 

- Text je vstupním analytickým srovnávacím přehledem, proto v této první fázi neproběhla 

komunikace s výborem, ale souběžně byl návrh jednotlivých kritérií konzultován jak 

s některými experty na školství, tak v kolegiu ředitelů ZŠ. 

- Dokument má všem zájemcům o školství v Liberci, především pak rodičům budoucích 

prvňáčků, usnadnit elementární orientaci v nabídce základních škol, zřizovaných statutárním 

městem Liberec, v jejich aktivitách, výchovně-vzdělávacím procesu, zázemí i klimatu a 

rovněž v technickém stavu objektů.  

- Zpracovaný přehled základních škol je prvním krokem ke stanovení skutečně 

vyhodnotitelných indikátorů kvality, které by město jako zřizovatel mělo školám stanovit a 

každoročně také posuzovat, jak v § 12 umožňuje školský zákon. Ve fázi stanovení 

indikázorů kvality se již předpokládá zapojení členů výboru. 

- Materiál předložen zastupitelům jako informace 

http://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/dokumenty/podklady/2016/20160331-

verejnost/viii-prehled-zakladnich-skol-liberci-kriteria-jejich-srovnani1.pdf 

 

Materiály z oblasti školství, které vyžadují schválení od ZM jsou vždy předkládány členům výboru. 

 

Mgr. Jan Berki  

Vznesl dotazy jak bude SML řešit: 

- případné slučování MŠ a spádové obvody s ohledem na schvalovanou novelu ŠZ 

- 2-leté děti a jejich nárokovost na MŠ od roku 2020 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna 2016 od 16:00 hod 

v zasedací místnosti č. 110. 

 

V Liberci dne: 24. března 2016 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 
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