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Z á p i s  

z 1. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 19. ledna 2017 

 

Přítomni: 
Mgr. Jan Berki, Ph.D., PhDr. Milan Adamec, Jakub Zobín, Ing. Marie Pavlová, Zbyněk Šrámek, 

Mgr. Libuše Vítová, Ing. Ondřej Červinka, Mgr. Zuzana Tachovská, Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., 

Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D, Mgr. Petra Gabarová, 

 

Nepřítomni: 

Mgr. Dana Lysáková, Mgr. Hana Zábojníková, 

 

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) Aktuální informace a témata z rezortu školství 

4) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 19. 1. 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 19. ledna 2017 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

Členové výboru vzali zápis z minulého jednání na vědomí a byli informováni, že společné jednání 

výboru pro vzdělávání a správní rady fondu vzdělávání se uskuteční 23. března 2017. 

 

3. Aktuální informace a témata z rezortu školství 

Členové výboru obdrželi předem odkaz na nový portál pro podporu zápisů do mateřských škol 

zřizovaných statutárním městem Liberec. 

https://zapisydoskol.liberec.cz/  

Portál obsahuje informace, které se týkají nových skutečností v oblasti předškolního vzdělávání. 

Dále jsou zde popsány jednotlivé fáze zápisu do mateřských škol zřizovaných SML, který bude 

letos poprvé s podporou uvedeného systému. 

Mgr. Jan Berki vznesl k portálu několik podnětných připomínek, které byly zapracovány. 

 

4. Různé 

náměstek primátora PhDr. Ivan Langr podal členům výboru prvotní informaci o situaci v oblasti 

základních škol zřizovaných SML a nutnosti v některých částech města upravit Obecně závaznou 

https://zapisydoskol.liberec.cz/
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vyhlášku statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol 

v Liberci.  

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 16. 2. 2017, od 16:00 hod. 

v zasedací místnosti č. 110. 

 

 

V Liberci dne: 19. ledna 2017 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 


