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Z á p i s  

ze 7. zasedání výboru pro vzdělávání  

14. září 2017 

 

Přítomni: 
PhDr. Milan Adamec, Mgr. Jan Berki, Ph.D., Mgr. Petra Gabarová, Mgr. Dana Lysáková, 

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., Ing. Marie Pavlová, Zbyněk Šrámek,  Mgr. Zuzana Tachovská,  

Mgr. Libuše Vítová, Hana Zábojníková, Jakub Zobín,  

 

Nepřítomni: 

Ing. Ondřej Červinka, Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., 

 

Hosté: 

PhDr. Ivan Langr, Bc. Jaroslav Schejbal,  

 

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

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) Informace odboru majetkové správy 

4) Navyšování kapacit škol a školských zařízení 

5) Úprava pravidel fondu vzdělávání 

6) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 14. 9. 2017 

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 14. září 2017 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

Členové výboru neměli k zápisu z minulého jednání žádné připomínky a vzali jej na vědomí. 

 

 

3. Informace odboru majetkové správy 

J. Schejbal - informoval o přehledu veřejných zakázek realizovaných a plánovaných, včetně 

některých konkrétních případů. Problémem je nedostatečná kvalita dodavatelů a omezený počet 

pracovníků odboru. Je navíc nutno řešit také jiné objekty, než školské. V době letních prázdnin se 

na některá VŘ nehlásí uchazeči z důvodu nedostatečných kapacit, bude nutno realizovat tyto 

zakázky i v průběhu školního roku. 

L. Vítová – dotaz na ZŠ Ještědská. 

J. Schejbal - zatím hotova jen architektonická studie, na projektovou dokumentaci nejsou 

momentálně na odboru volné finanční prostředky. 

J. Berki – dotaz, zda je s řediteli projednávána realizace oprav, které zasahují do organizace škol. 
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J. Schejbal – je maximální snaha projednávat realizace oprav s předstihem s řediteli dotčených škol, 

zvláště v době školního roku, bude na to dbáno i v budoucnu. 

 

 

4. Navyšování kapacit škol a školských zařízení 

 

Členové výboru obdrželi informace o plánovaném navyšování kapacit škol a školských zařízení. 

Žádosti o navyšování kapacit budou v souladu s legislativou předloženy do 30. září na KÚ LK. 

J. Berki – jaký je výhled -  není šťastné mít příliš početné školy, ať již z hlediska pedagogického, 

tak z hlediska řízení organizace. 

I. Langr – v mnoha případech jde o zkapacitnění na úkor komfortu škol (odborné učebny apod.) 

s cílem řešit momentální nárůst počtu dětí a žáků.  

P. Schejbal – odborné učebny se stávají kmenovými s perspektivou návratu, jakékoliv další 

stavební úpravy či půdní vestavby jsou finančně nepoměrně náročnější (nyní se řeší možné 

navýšení kapacity ZŠ Husova). 

I. Langr – minimálně ZŠ Husovu a ZŠ Jabloňovou by bylo optimální mít z poloviny spádové a 

z poloviny výběrové (pro jazykově a hudebně nadané žáky) 

J. Berki – to se nebude líbit jiným školám, jako např. ZŠ Ještědské, ZŠ U Školy, apod. Těžko by se 

zdůvodňovalo, proč to lze jen někde. 

I. Langr – tato problematika je zatím pouze v rovině diskuzí z podnětu právě jmenovaných  dvou 

škol. 

 

 

5. Úprava pravidel fondu vzdělávání 

Členové výboru obdrželi návrh změny pravidel fondu vzdělávání. 

I. Langr – v RM bylo projednáno (nikoliv ovšem schváleno) faktické překlopení identických úprav 

kulturního fondu schváleného v ZM dne 29. 6. 2017 s výjimkou čl. 6 soutěže a školní časopisy – 

nově Soutěže a časopisy. Nyní s termínem do 6. října posílají ředitelé požadavky na projekty, na 

které dosud dostávali peníze – nyní by je mohli obdržet v rámci provozního příspěvku nebo formou 

účelové dotace. 

J. Berki- jak bude hodnoceno vyhovění žádostem ředitelů školských PO? 

I. Langr- rád bych i nadále preferoval školní časopisy, uvítám, pokud Výbor bude nápomocen 

vyhodnocení – budeme se snažit na říjnový Výbor dne 19. 10. zaslat přehled požadavků, strukturu 

připravím. 

M. Adamec – proč jsou vyřazeny PO města v době podfinancování, bylo zde spousta kvalitních 

projektů, rozpočet je oproti fondu nejistota. Přidaná hodnota škol byla u většiny vyšší než u jiných 

organizací.  

I. Langr – je to vůle ZM, přiblížit se tímto sjednocením KÚ LK. Školy mají neinvestiční příspěvek, 

zahrňme peníze do rozpočtu a „objednejme“ si dané aktivity. Co se provozního příspěvku týče, již 

letos došlo k navýšení, v roce 2018 bych rádi dalších 10% nárůstu. Úprava pravidel je pod 

usnesením ZM, které je nyní plněno. Dle mého zjištění naše MŠ a ZŠ  obdržely a vyčerpaly za 

posledních pět let 1 500 000 Kč. Snahou bude tyto prostředky řešit nově mimo fond. S vyčleněním 

školských PO nyní zůstane větší část peněz pro organizace, které jinou možnost získat peníze oproti 

standardním PO nemají. 

J. Berki – domnívám se, že financování přes dotační fond je skutečně nesprávné. Fond je určen 

k podpoře aktivit společnosti. PO plní úkoly města jako zřizovatele, který by měl hradit aktivity, 

které po svých PO požaduje. 
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I. Langr – je vhodné vytvářet jednotné prostředí dotačních pravidel kraje i města. 

P. Maškarinec – chápu správně, že každý člen správní rady bude hodnotit všechny projekty? 

I. Langr – ano, nemělo by to být složité, objektivní hodnocení je na tajemnicích, které se navíc 

snaží s žadateli konzultovat možná úskalí. Žádosti byly také zjednodušeny. Do příští RM navrhuji 

odměny členům správních rad ve výši 1000 Kč za jedno kolo. 

Z. Tachovská – připomněla potřebu k administraci žádostí zakoupení systému GRANTIS, kterým 

disponuje úspěšně KÚ LK.  

J. Berki – bylo by dle mého názoru vhodné zvážit, zda při oceňování nevycházet z konkrétního 

počtu vyhodnocených žádostí. 

I. Langr – v příštím roce tuto možnost nevylučuji. 

M. Adamec – apeluji na maximální snížení náročnosti hodnocení hodnotiteli.  

 

Hlasování o usnesení k 5. bodu jednání: 

Pro: 9   Proti: 1  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu pravidel fondu vzdělávání. 

1 člen výboru nebyl v době hlasování přítomen 

 

 

6. Různé 

K tomuto bud nezazněly žádné další dotazy ani připomínky. 

 

 

 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 19. října 2017 od 

16:00 hodin v zasedací místnosti č. 110.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne: 14. září 2017 

Zapsal: Mgr. Pavel Kalous 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 


