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Z á p i s  

z 1. zasedání výboru pro vzdělávání  

18. ledna 2018 

Přítomni: 
PhDr. Milan Adamec, Mgr. Jan Berki, Ph.D., Ing. Ondřej Červinka, Mgr. Petra Gabarová, 

Mgr. Dana Lysáková, Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., Ing. Marie Pavlová, Mgr. Zuzana Tachovská,  

Mgr. Libuše Vítová, Jakub Zobín, Mgr. Hana Zábojníková 

 

Nepřítomni: 

Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., Zbyněk Šrámek 

 

Hosté: 

PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, 

 

Veřejnost: 0 

 

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

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) Zápisy do ZŠ, předpokládané počty dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2018/19 v jednotlivých 

spádových obvodech a návrh změny OZV spádových základních škol 

4) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 18. 1. 2018 

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. 1. 2018 

2 členové v době hlasování nebyli přítomni 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

Termín společného jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK a našeho výboru 

pro vzdělávání, jehož tématem by měla být problematika inkluzivního vzdělávání, je domluven na 

20. 2. 2018 od 16:00 hodin na Krajském úřadě Libereckého kraje. 

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

 

3. Zápisy do ZŠ, předpokládané počty dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2018/19 v jednotlivých 

spádových obvodech a návrh změny OZV spádových základních škol 

Členové výboru obdrželi přehled s předpokládanými počty dětí do 1. tříd pro jednotlivé spádové 

školy s informacemi o orientačním počtu otevíraných tříd k 1. 9. 2018. 

I. Langr – sdělil členům výboru, že ZŠ nám. Míru může od 1. 9. 2018 otevřít pouze jednu první 

třídu, proto je nutné upravit spádový obvod dané školy dle předloženého návrhu. Dále informoval 

členy výboru, že na ZŠ 5. května bude vzdělávací program jedné z otevíraných tříd vycházet 

z montessori pedagogiky, na ZŠ Kaplického bude vzdělávací program jedné z otevíraných tříd 
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vycházet z waldorfské pedagogiky a na ZŠ Husova je pro školní rok 2018/19 plánováno otevřít 3 

třídy, kde jedna z nich by byla cíleně zaměřena rozšířenou výuku německého jazyka.  

J. Berki – dotaz, zda vrácení některých ulic ze spádu ZŠ nám. Míru zpět k ZŠ Lesní (tedy 

k původnímu stavu z roku 2016) nevznikne problém u této školy. 

L. Řebíčková – letošní zápisy do ZŠ by měly proběhnout za podpory zápisového portálu, proto 

doufáme, že se nám bude lépe dařit řešit situace, kdy by bylo dítě přijato na více škol, ale ve 

skutečnosti k 1. 9. nastoupí pouze na jednu školu. Budeme se snažit apelovat na rodiče, aby na 

školy, na které nebudou chtít nastoupit, dali informaci o zpětvzetí žádostí, aby mohli ředitelé tato 

správní řízení zastavit a na uvolněná místa přijmout jiné zájemce. V rámci města máme na 

základních školách o cca 130 míst více, než je předpokládaný počet dětí s trvalým pobytem 

v Liberci. Navíc v Liberci jsou mimo spádových škol ještě základní školy jiných zřizovatelů, které 

také nabírají děti do prvních tříd.  

Hlasování o usnesení k 3. bodu jednání: 

Pro: 11  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor souhlasí s navrženými změnami školských obvodů základních škol ZŠ nám. Míru, ZŠ Lesní 

a ZŠ Vrchlického. 

Výbor doporučuje ZM upravenou OZV s navrhovanými změnami schválit. 

 

4. Různé 

I. Langr – konkurzy na ředitele MŠ a ZŠ, kterým končí funkční období -  materiál o vyhlášení 

konkurzů bude předkládán RM dne 6. 2. 2018. V současné době se připravuje rámcový 

harmonogram konkurzů. 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna 2018 od 

16:00 hodin na KÚLK. 
 

 

 

V Liberci dne: 18. ledna 2018 

Zapsal: Mgr. Lenka Řebíčková, tajemnice výboru 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 


