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Z á p i s  

ze 4. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 20. dubna 2017 

 

Přítomni: 
Mgr. Jan Berki, Ph.D., PhDr. Milan Adamec, Mgr. Hana Zábojníková, Ing. Marie Pavlová, 

Zbyněk Šrámek, Mgr. Libuše Vítová, Mgr. Dana Lysáková, Mgr. Zuzana Tachovská, Doc. PhDr. 

David Václavík, Ph.D., Jakub Zobín 

 

Nepřítomni: 

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

 

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) Rozdělení projektů z fondu vzdělávání pro rok 2017 

5) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 20. 4. 2017 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 10  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 20. dubna 2017 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

Předsedkyně výboru připomenula doporučení ze společného jednání výboru pro vzdělávání a 

správní rady fondu směřované k vedení města dotýkající se fondu vzdělávání: 

1) Pořízení uživatelsky přívětivého systému pro podávání a administraci projektových 

žádostí (např. „Grantis“) 

Dle informace náměstka primátora PhDr. Langra nedošlo zatím k dohodě v otázce nákupu 

uvedeného softwaru. Dle vyjádření koaličního partnera je vytvářen systém vlastní.  

Členové výboru v případě vytváření vlastního systému vyjádřili obavy a domnívají se, že 

s ohledem na žadatele a administrátory fondů by měl být zvolen takový systém, které je již 

vyzkoušený. 

 

2) Zjednodušení systému hodnocení projektových žádostí (zjednodušení hodnotících 

kritérií) 

Náměstek primátora PhDr. Langr sdělil členům výboru, že zjednodušení hodnotících kritérií 

je již téměř před dokončením. Je počítáno s tím, že většinu práce s hodnocením bude na 

tajemníkovi fondu a pouze jedno kritérium zůstane na správní radě. 
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3) Financovaní projektů s více jak 70 body a navýšení alokované částky jednotlivých 

oblastí podpory ze zůstatků z minulých období, které jsou ve výši cca 966.229,30 Kč. 

Potřebné navýšení alokace pro rok 2017 činí 551.716,00 Kč. 

Dle tohoto doporučení je připraven materiál na dubnové zastupitelstvo města, které bude 

dotace schvalovat. 

Členové výboru vzali zápis z minulého jednání na vědomí. 

 

3. Aktuální informace a témata z rezortu školství 

náměstek primátora PhDr. Langr: 

1) Sdělil aktuální počty dětí, které by měly v jednotlivých základních školách dorazit k zápisům do 

1. tříd. Členové výboru byli informováni, že se bohužel stále nedaří eliminovat „spádovou 

turistiku“ a někteří rodiče účelově přehlašují své děti na jiné adresy než skutečné. Tento nešvar 

se negativně dotýká dětí, které v dané spádové oblasti dlouhodobě žijí, a může se stát, že 

v případě losování nastane situace, že dítě bydlící v dané oblasti se do své spádové školy 

nedostane. Z informační tabulky se členové výboru seznámili s vývojem počtu v jednotlivých 

spádových obvodech ZŠ od února 2017 do dubna 2017. Největší výkyvy a podezření na 

spádovou turistiku jsou v obvodech ZŠ Husova, ZŠ Jabloňová, ZŠ Lesní. 

 
Tabulka – vývoj kapacit a naplněnost v ZŠ zřizovaných SML 

Kapacity základních škol zřizovaných SML 

bez ZŠ Orlí, která je zřízena podle § 16 

k 1. 9. 2013 8866 

k 1. 9. 2014 8894 

k 1. 9. 2015 9441 

k 1. 9. 2016 9596 

k 1. 9. 2017 9726 

Počet žáků ve školním roce 1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň Naplněnost 

2013/14 4581 3003 7584 85,54 % 

2014/15 4795 3078 7873 88,52 % 

2015/16 5088 3066 8154 86,37 % 

2016/17 5284 3187 8471 88,28 % 

Počet tříd ve školním roce  1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň 

2013/14 190 137 327 

2014/15 198 138 336 

2015/16 209 138 347 

2016/17  218 140 358 

Poznámky k tabulce: 

 Kapacita školy, uváděná v rejstříku škol a školských zařízení, je tzv. technickou kapacitou 

z hlediska dodržení hygienických a bezpečnostních norem. 100 % naplněnost z hlediska 

praxe je statistickým nonsensem, protože není možné např. 3 prvňáky posadit do 7. ročníku, 

neboť zrovna v dané třídě jsou zbývající 3 místa do počtu 30 žáků a do schválené kapacity 

školy. 

 Problém kapacit základních škol komplikuje také novela školského zákona, která se týká 

„společného vzdělávání“. Ke splnění požadavku novely ŠZ potřebují základní školy 

kapacitní rezervu, s ohledem na příslušná ustanovení prováděcích vyhlášek musí být snížen 

počet žáků ve třídě, je-li tam zařazen žák ve stupni postižení 3 až 5. 

 Statutární město Liberec průběžně kapacity navyšuje. Od roku 2013 do roku 2017 byly 

kapacity navýšeny o 860 míst. 
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Tabulka – průměrná naplněnost běžných tříd základních škol ve školách zřizovaných SML 

Počet žáků ve školním roce 
Průměrná naplněnost 

tříd 1. stupně 

Průměrná naplněnost tříd  

2. stupeň 
Celkem 

2013/14 24,11 21,92 23,19 

2014/15 24,22 22,30 23,43 

2015/16 24,34 22,22 23,50 

2016/17 24,24 22,76 23,66 

 

2) Dále byli členové výboru informováni o vývoji v počtech narozených dětí na území Liberce. 

Údaje z matrik ukazují, že v letech 2011 až 2014 k postupnému poklesu v porodnosti na území 

SML docházelo. Od roku 2015 se opět objevil drobný nárůst. Pokud tento trend bude 

pokračovat, tak problém kapacit základních škol může přetrvávat. 

 

Tabulka – vývoj porodnosti na území SML 

 
 

 

 

4. Rozdělení projektů z fondu vzdělávání pro rok 2017 (hodnocení a zpětná vazba o akcích, 

které byly v rámci podpořených projektů realizovány): 

Předsedkyně výboru sdělila členům, že v případě kontroly všech podpoředných projektů by na 

každého z nich připadalo navštívit cca 4 akce.  

Mgr. Berki 

- není nutné navštěvovat všechny projekty, které byly podpořeny 
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- dát prostor členům výboru, aby si vybrali z podpořených projektů podle svého zájmu 

- on má zájem například o projekty zaměřené na tvorbu školních časopisů 

Doc. Václavík 

- je neefektivní kontrolovat projekty, kde žadatelé požadují velmi malé částky řádově do 

10 000 Kč 

PhDr. Adamec 

- kontrola průběhu akcí, které byly z fondu vzdělávání podpořeny, by měla být zpětnou 

vazbou pro správní radu fondu v případech, kdy žadatelé budou opětovně podávat své 

projekty v dalších letech 

 

V rámci diskuse ohledně hodnocení projektů z fondu vzdělávání pro rok 2017 se členové 

shodli na následujícím postupu: 

a) tajemnice výboru zašle členům seznamy podpořených projektů, u kterých je výše 

dotace vyšší než 20 000 Kč. 

b) členové výboru si z uvedeného seznamu vyberou vždy 1 projekt, který mají zájem 

hodnotit a 1 až 2 projekty náhradní, kdyby došlo k situaci, že na hodnocení některého 

projektu se přihlásí více zájemců 

c) tajemnice připraví pro členy výboru pověření pro návštěvu a hodnocení akce 

podpořené z fondu vzdělávání 

d) hodnocení akcí budou členové výboru provádět do jednotného formuláře, který po 

ukončení hodnocení odevzdají tajemnici fondu pro vzdělávání (p. Menšíková) 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 18. května 2017, od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti č. 110.  

 

 

V Liberci dne: 20. dubna 2017 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 


