
 1 

Z á p i s  

z 9. zasedání výboru pro vzdělávání  

23. listopadu 2017 

Přítomni: 
PhDr. Milan Adamec, Mgr. Jan Berki, Ph.D., Mgr. Dana Lysáková, Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., 

Ing. Marie Pavlová, Zbyněk Šrámek, Mgr. Zuzana Tachovská,  

Mgr. Libuše Vítová, Jakub Zobín, Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., 

 

Nepřítomni: 

Mgr. Petra Gabarová, Ing. Ondřej Červinka, Mgr. Hana Zábojníková 

 

Hosté: 

PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, (jednání se zúčastnil též jeden občan z řad veřejnosti) 

 

Z celkového počtu 13 členů přítomno 10. Výbor byl usnášeníschopný.  

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) Naplněnost MŠ a ZŠ ve školním roce 2017/18 

4) Končící funkční období některých ředitelů MŠ a ZŠ 

5) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 23. 11. 2017 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 23. listopadu 2017 

2 členové v době hlasování nebyli přítomni 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

I. Langr – informoval členy výboru, že rozpočtové požadavky pro oblast školství byly RM 

odsouhlaseny v navržené výši, v oblasti investic byly finance na technologickou část kuchyně ZŠ 

Husova přesunuty až na rok 2019. Na mimořádné aktivity škol je v rozpočtu alokováno 800 000 Kč. 

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

 

 

3. Naplněnost MŠ a ZŠ ve školním roce 2017/18 

Členové výboru obdrželi tabulky s vývojem naplněnosti v jednotlivých MŠ a ZŠ zřizovaných 

statutárním městem Liberec. 

J. Berki – dotaz ohledně nižší naplněnosti, 

L. Řebíčková – nižní naplněnost MŠ Beruška je pouze po dobu rekonstrukce, kde jsou děti 

provizorně umístěny v bývalé MŠ Věkova (3 třídy) a 1 třída v prostoru na tělocvičnou ZŠ nám. 

Míru. Uvedené řešení neumožňovalo vyšší kapacitu. Zbývající část dětí (1 třída) byla na základě 

komunikace s rodiči umístěna v MŠ Sluníčko a v MŠ Čtyřlístek. 



 2 

I. Langr – sdělil členům výbor, že v současné době analyzujeme případný převis ve spádovém 

obvodu jediné ZŠ a to u ZŠ nám. Míru, která může pro školní rok 2018/19 otevřít pouze jednu třídu.  

D. Václavík – kam bude případně spád od ZŠ nám. Míru upravován 

I. Langr - vzhledem k nesrovnalostem v centrálním registru obyvatel, který každoročně vykazuje 

jistou míru chybovosti v poskytovaných seznamech dětí, paní ředitelka osloví všechny 

potencionální děti (resp. jejich rodiče), které by měly nastoupit do 1. ročníku, aby se lépe 

zmapovala situace a mohlo se rozhodnout, zda bude nutné upravovat spádový obvod školy 

 

4. Končící funkční období některých ředitelů MŠ a ZŠ 

I. Langr – zaslal předem členům výboru přehled, kterých MŠ a kterých ZŠ se v příštím roce 

konkurzy týkají. V zaslané informaci byl i přístup, jak budou řešit vyhlašování konkurzů jiná města. 

Zřizovatel má 3 možné přístupy v případě konkurzů: 

1. Nevyhlašovat konkurzy a automaticky prodloužit funkční období na dalších 6 let,  

2. výběrové konkurzy,  

3. plošné konkurzy. 

Konkurzy mohou být vyhlášeny nejdříve 6 měsíců před koncem funkčního období a nejpozději 3 

měsíce před koncem funkčního období. 

V případě vyhlášených konkurzů požádá náměstek o účast v konkurzních komisích také členy 

výboru. 

J. Berki – v případě základních škol je pro plošné konkurzy, existuje trochu paradoxní situace, kdy 

zřizovatel se stará o školy a má se starat o jejich kvalitu, přestože nemá potřebné nástroje, 

M. Adamec – proč nechce jít zřizovatel raději do výběrových konkurzů, když jsou školy průběžně 

hodnoceny, dále má zástupce ve školských radách a také může využít hodnocení ČŠI 

I. Langr – nechce sázet na případný subjektivní pohled, i když se domnívá, že některým školám by 

změna na postu ředitele prospěla. Případný výběr by byl problematický a bylo by nutné jej RM 

odůvodnit a podložit fakty. 

D. Václavík – výběrové konkurzy by mohly být problém ve vnímání veřejností, ale také kolektivy 

škol, kterých by se tyto výběrové konkurzy dotkly, zastává přehledná systémová řešení, což je spíše 

plošný konkurz, který tak může být nástrojem vzdělávací politiky zřizovatele, 

M. Adamec – upozorňuje, že každé vyhlášení konkurzu může mít vliv na vnitřní život škol a 

vyvolávat jisté napětí a nejistotu 

I. Langr – věří, že se do konkurzů budou hlásit kvalitní lidé, u velké části ředitelů chce, aby se do 

konkurzů opětovně přihlásili a ve své kvalitní práci dále pokračovali, je zastáncem systémového 

řešení a odbourat případné politické konkurzy, proto se domnívá, že vyhlášení plošných konkurzu 

je čisté řešení 

Z. Tachovská – podporuje plošné konkurzy 

M. Adamec – rozumí argumentaci pro plošné konkurzy, ale upozorňuje, že to má svá rizika 

J. Berki – jak s přehledy a s hodnoceními střednědobých cílů je dále pracováno 

I. Langr – tato hodnocení se promítají do stanovování nenárokových složek platu ředitelů 

Hlasování o usnesení k 4. bodu jednání: 

Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 2 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání doporučuje Radě města Liberec: 

  – u mateřských škol automaticky prodloužit funkční období ředitelů na dalších 6 let. 

  – u základních škol a ZUŠ vyhlásit plošné konkurzy. 
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5. Různé 

D. Václavík – na školském výboru Libereckého kraje bylo hovořeno o připravovaném plánu inkluze 

v rámci kraje, kraj chce spolupracovat minimálně s odbory školství na úrovni ORP, aby došlo 

k nastavení správné koncepce 

I. Langr – doporučuje společné zasedání obou výborů a stanovit společná východiska pro inkluzi  

J. Berki – školské rady – problematika nastavení funkčního období (určení termínu, kdy bude 

funkční období končit 

L. Vítová – dotaz, jak proběhla setkání školních parlamentů, která se uskutečnila na radnici 

I. Langr – setkání školních parlamentů hodnotí velmi kladně, trochu podcenil čas, proto se stihlo 

probrat pouze jedno téma „Komunikace žák a učitel“ a druhé téma bude probráno v rámci dalšího 

setkání na jaře; rád by v realizaci této aktivity pokračoval a chtěl by propojit setkání školních 

parlamentů také s parlamentem mladých; promyšlené další aktivity, kdy chce pilotně oslovit dvě 

školy, aby školní parlament rozdělil přidělené peníze na „žákovské plány“ 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017 

od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 110.  
 

 

 

V Liberci dne: 23. listopadu 2017 

Zapsal: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 


