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Z á p i s  

z 5. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 18. května 2017 

 

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

Ing. Marie Pavlová, Zbyněk Šrámek, Mgr. Mgr. Zuzana Tachovská, Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., 

Mgr. Libuše Vítová, Hana Zábojníková, Jakub Zobín,  

 

Nepřítomni: 

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

 

Hosté: 

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous 

 

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

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) Projekt Férové školy v Liberci – přijetí dotace 

4) Aktuální informace a témata z rezortu školství 

5) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 18. 5. 2017 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 18. května 2017 

2 členové výboru nebyli v době hlasování přítomni 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

Mgr. Vítová 

- Liberecký kraj má systém Grantis propojený s dalšími systémy a platí měsíčně cca 200 000 Kč 

- dotaz zda je již připraven nový způsob hodnocení projektů z fondu vzdělávání. 

PhDr. Langr 

- nový způsob hodnocení je připraven, probíhá interní připomínkování a ještě se uskuteční 

plánovaná schůzka s tajemnicemi fondů 

- členům výboru přislíbil, že je s novým způsobem hodnocení seznámí na červnovém jednání 

výboru 

Členové výboru vzali zápis z minulého jednání na vědomí. 

 

3. Projekt Férové školy v Liberci – přijetí dotace 

Členové výboru obdrželi písemné podklady k uvedenému projektu, do kterého budou zapojeny 

všechny základní školy zřizované SML. 
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Hlasování o usnesení k 3. bodu jednání: 

Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 1 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání doporučuje ZM schválit přijetí dotace na projekt Férové školy v Liberci. 

1 člen výboru nebyl v době hlasování přítomen 

 

4. Aktuální informace a témata z rezortu školství 

Členové výboru obdrželi tabulku o vývoji zápisů do základních škol 

- počty dětí ve „spádových seznamech“ včetně dětí z loňských odkladů, 

- celkový počet dětí u zápisů, 

- již vydaná rozhodnutí o přijetí (dětí ze spádového obvodu ZŠ + děti mimo spádový obvod), 

- počet již vydaných rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, 

- počty zatím neuzavřených zápisů. 

PhDr. Langr 

- děti ze spádů, které dorazily k zápisu, byly do „spádových“ základních škol přijaty 

- v některých školách byly bez problémů přijaty také děti nespádové 

- v případě odkladů to v některých školách vypadá, že výrazně ubyly, někde je situace opačná 

- waldorfská třída zatím 17 dětí 

- problém seznamů, ve kterých jsou jména dětí, o kterých nikdo neví, kde vlastně jsou 

- uvedené seznamy, které se pak v některých oblastech výrazně liší od skutečnosti, komplikují 

nastavování spádových obvodů 

Mgr. Berki 

- 17 dětí ve waldorfské třídě je v porovnání s běžnými třídami ZŠ docela malý počet 

- počítá město jako zřizovatel s vyhodnocením naplněnosti waldorfské třídy s ohledem na 

rovné podmínky vzhledem k běžným třídám 

- otázka zda zřizovatel má mít různé alternativní školy nebo zda má garantovat standard 

určený pro většinu 

Doc. Václavík 

- také podpořil, že by bylo dobré vyhodnotit naplněnost waldorfské třídy 

- domnívá se, že může vzniknout tlak, aby byla zřízena waldorfská třída v MŠ a případně také 

waldorfské lyceum 

- v době cca před 10 lety byl o alternativní školy velký zájem, dnes v souvislosti s jednotnými 

přijímacími zkouškami a státními maturitami se mohou objevit obavy z alternativního 

vzdělávání 

PhDr. Adamec 

- podpořil své kolegy a myslí si, že vyhodnocení naplněnosti po 3 letech má své opodstatnění 

PhDr. Langr 

- informoval členy výboru, že s ředitelem ZŠ Kaplického, pod kterou waldorfská třída patří, 

byla rizika probírána ještě před podáním jeho žádosti, 

- s vyhodnocením naplněnosti waldorfské třídy v průběhu 1. stupně (tedy během 3 až 4 let) 

souhlasí, protože v případě, že nebude o toto alternativní vzdělávání zájem, je možné 

začlenit děti na 2. stupeň do běžných tříd 
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V písemných podkladech dále členové výboru obdrželi: 

- novinky ve školské legislativě od 1. 9. 2017 (další novela školského zákona) 

- stručný přehled rozpočtu přímých NIV na rok 2017 (tj. finance na platy a učební pomůcky, 

které poskytuje stát prostřednictvím krajských úřadů) 

 

5. Různé 

 Členové výboru písemně e-mailem ze dne 16. 5. 2017 obdrželi přehled projektů z fondu 

vzdělávání rozdělených k hodnocení. Součástí e-mailu byly také projektové žádosti a 

hodnotící formulář. 

 Na jednání byla členům výboru rozdána Pověření, která je opravňují k návštěvě akcí 

podpořených z fondu vzdělávání, které budou hodnotit. 

 Hodnocení akcí budou členové výboru provádět do jednotného formuláře, který byl součástí 

e-mailu dne 16. 5. 2017. 

 Vyplněné hodnotící formuláře budou odevzdávat nejpozději měsíc po ukončené akci. Stačí 

zasílat e-mailem.  

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017, od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti č. 110.  

 

 

V Liberci dne: 18. května 2017 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 


