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Z á p i s  

z 2. zasedání výboru pro vzdělávání  

20. února 2018 

Přítomni: 
Mgr. Jan Berki, Ph.D., Mgr. Dana Lysáková, Ph.D., Ing. Marie Pavlová, Zbyněk Šrámek 

Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., Mgr. Libuše Vítová, Mgr. Hana Zábojníková 

 

Nepřítomni (omluveni): 

PhDr. Milan Adamec, Ing. Ondřej Červinka, Mgr. Petra Gabarová, Mgr. Pavel Maškarinec, 

Mgr. Zuzana Tachovská, Jakub Zobín, 

 

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje: 

RNDr. Robert Gamba, Eva Zbrojová, Mgr. Tomáš Vlček, Bc. Martina Sejkorová, DiS.,  

Mgr. Miroslav Beran, PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D., Šárka Červinková, Alexandra Rybářová, 

Martin Dittrich, Ing. Eva Bartoňová 

 

Hosté: 

Mgr. Petr Tulpa (náměstek hejtmana LK) PhDr. Ivan Langr, Mgr. Leoš Křeček (vedoucí OŠMTS 

LK), Mgr. Pavel Kalous, 

 

Veřejnost: 1 (zástupce parlamentu mladých při DDM Větrník) 

 

Z celkového počtu 13 členů přítomno 7. Výbor byl usnášeníschopný.  

 

Členové obou výborů na jednání obdrželi písemný materiál, ve kterém byly předloženy 

informace: 

1) Konkrétní témata předložená SML: 

a) Potřeba zřízení třídy pro žáky s komplikovanými specifickými poruchami chování případně 

pro žáky s PAS v kombinaci s těžkou specifickou poruchou učení (viz statistická data – 

výrazný nárůst). 

b) Potřeba SPC pro všechny pedie přímo v Liberci (chybí SPC se zaměřením na mentální 

postižení - je v Jablonci, chybí SPC se zaměřením na PAS - je v Turnově pod hlavičkou PPP 

a SPC Semily). 

c) Personální obsazenost PPP Liberec – zvážit navýšení počtu pracovníků z důvodu lepší 

obslužnosti (nejen) obecních škol (možná komplikace – stávající prostorové možnosti)  

d) Podpora spolupráce ZŠ a SŠ se zaměřením na sociálně slabé žáky (aby byli na SŠ nejen 

přijati, ale aby zároveň celé studium řádně absolvovali) 

e) Podpora nadaných žáků - spolupráce SML a LK je vhodná, protože obě instituce mají stejný 

cíl  

2) Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (KAP) – viz 

příloha č. 1 

3) Problematika kariérového poradenství – viz příloha č. 1 

4) Statistické údaje o počtech žáků v ZŠ zřizovaných SML (ZŠ zřízené podle § 16, speciální třídy 

v běžných ZŠ zřízené podle § 16, žáci podle druhu postižení, počty integrovaných žáků 

v běžných ZŠ, počty žáků, kteří ukončili docházku v nižším než 9. ročníku, zapojení ZŠ do 

různých forem potravinové pomoci pro žáky ohrožené sociálním vyloučením, počty žáků 

cizinců) – vývoj v letech 2012/13 až 2017/18. (viz příloha 2) 
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Program: 

Společné jednání Výboru pro vzdělávání Zastupitelstva statutárního města Liberec a Výboru pro 

výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje: 

 

R. Gamba (předseda výboru pro VVZ Libereckého kraje) 

V úvodu přivítal členy výboru pro vzdělávání ZM. Informoval o problému jisté nesystémovosti 

krajských akčních plánů (KAP) a místních akčních plánů (MAP). MAP řeší především 

problematiku předškolního a základního vzdělávání a z hlediska odborného vedení jej má v gesci 

NIDV. KAP řeší především problematiku středního vzdělávání a odborné vedení patří do gesce 

NUV. Navíc došlo k situaci, kdy projekty na zpracování KAP byly vypsány o více než půl roku 

dříve, než výzvy na MAP, a tím nastal systémový nesoulad. 

Liberecký kraj je v současné době před úkolem tvorby školské inkluzivní koncepce, proto vítá, že 

se ke společnému jednání sešel výbor ZK a výbor ZM. 

L. Vítová (předsedkyně výboru pro vzdělávání SML) 

Pozitivně hodnotí toto společné setkání a domnívá se, že by nemělo být poslední. 

I. Langr (náměstek primátora SML) 

Pozdravil přítomné a sdělil, že mezi krajem a městem probíhá otevřená věcná komunikace a nejsou 

problémy, protože obě strany mají snahu danou problematiku řešit 

P. Tulpa (náměstek hejtmana LK) 

Domnívá se, že v dané situaci je nutné se podívat na celý region, toto setkání vítá a vidí v něm 

prohloubení spolupráce. Vyvstává otázka vytvoření „potkávací“ platformy (kraj x obce), ale zatím 

nemá představu, jak by to mělo být realizováno. 

Kraj má vytvořit školskou inkluzivní koncepci a je snahou, aby nebylo vytvořeno něco nefunkčního 

do šuplíku, proto je důležité pokračovat v jednáních. V rámci KAP by měla být vytvořena funkční 

pracovní skupina k dané problematice. 

J. Berki (člen výboru ZM) 

Jaká by měla být role výborů při tvorbě školské inkluzivní koncepce? 

Jak může být v této oblasti prospěšný Liberec, co v dané věci můžeme podniknout? 

R. Gamba 

Všechno stojí na tom, zda „vrstva (obecní)“ oblast předškolního a základního školství bude schopna 

a ochotna komunikovat s „vrstvou (krajskou)“ oblast středního školství.  

V rámci odborného týmu KAP vytvořit funkční koncepci, aby na základě metodiky z MŠMT 

nebylo nakonec pod tlakem zpracováno něco, co nebude pedagogickým terénem přijato. 

I. Langr 

MAP v Liberci byl zpracován prostřednictvím místní akční skupiny (MAS Podještědí). Jako svůj 

úkol se pokusí vytipovat do pracovní skupiny KAP vhodné zástupce za SML. 

J. Berki 

Určitě je zájem v dané věci komunikovat, jen je otázkou, jak to bude celé nastaveno. 

H. Zábojníková 

Zda je známo, jak tuto problematiku řeší jiné kraje. 
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Křeček (vedoucí OŠMTS LK) 

Kraje mají povinnost mít zpracované školské inkluzivní koncepce před KAP II. Liberecký kraj chce 

financovat zpracování této koncepce ještě prostřednictvím projektu KAP I. 

Metodika MŠMT ke zpracování školské inkluzivní koncepce stanovuje: 

1. vytvořit pracovní skupinu pro inkluzivní vzdělávání 

2. výstup musí být schválen minimálně dvěma členy odborné platformy společného vzdělávání 

(NUV) 

J. Berki 

Zda existuje nějaký rámec pro zpracování inkluzivní koncepce, aby nakonec nedošlo k situaci, že 

„nahoře“ budou chtít něco jiného, než jaké je představa v Libereckém kraji. 

P. Tulpa 

Důležité je vědět problémy z terénu a dostat tuto problematiku na jednání asociace krajů, na porady 

vedoucích krajských odborů školství na MŠMT. 

R. Gamba 

Bylo by dobré nastavit parametry dříve, než nám je někdo nadiktuje. Záležet bude také na složení 

pracovní skupiny k inkluzivnímu vzdělávání. Pracovní skupinu by měli tvořit odborníci. 

Nenechávat to na úředníky. 

Oponentem by měly být výbory, ale je otázkou, jak to vhodně propojit v rámci kraje. 

J. Berki 

Domnívám se, že by do toho neměli moc brzy vstupovat politici, „výkop“ by neměl být politický, 

politik by neměl dělat odbornou část. 

Bartoňová (členka VVZ Libereckého kraje) 

MAP – definovat problémy, nemusí to být naformulováno odborně, bude postačovat formulace 

problémů s popisem situace, zda ano či ne. 

Zapojit ty, co jsou zodpovědní za danou problematiku na MŠMT a předejít tak situaci, že bude 

z Prahy vnuceno něco, o co není zájem. 

Pracovní skupina by měla být úzkou odbornou skupinou lidí. 

R. Gamba 

Toto setkání ukazuje, že je chuť spolupracovat. 

Je třeba oslovit další obce (MAS, ORP …) 

D. Václavík 

Udělat si pořádek – Kde jsme? Kolik toho máme? Provést analýzu existujících materiálů. 

Politické zadání – co bude řešit SML, co bude řešit Liberecký kraj. 

L. Křeček 

Z metodiky rovných příležitostí (dříve pojem inkluze, poté společné vzdělávání) vyplývá nutnost 

zpracovat analýzu. 

E. Bartoňová 

Domnívá se, že není špatné, když krajská samospráva bude komunikovat nižšími celky. 

Problémem je, že stát vypustí téma, které se v průběhu času mění názvy. 

R. Gamba 

Snažíme se opravovat systémovou poruchu, kterou vnímáme (dvojkolejnost MAP x KAP) 
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J. Berki 

Informace musí vzejít od odborného terénu (školy, školská zařízení, úřady …), nemělo by to jít od 

politiků. Zda KAP vychází z MAP nebo zda KAP ovlivňuje MAP. 

P. Tulpa 

Bude iniciovat, aby se na jednání asociace krajů dostalo téma inkluze, jak je vnímáno a jaké jsou 

problémy. 

 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje na závěr 

společného jednání přijal usnesení, že bere na vědomí informace ze společného jednání 

Výboru pro vzdělávání Zastupitelstva statutárního města Liberec a Výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost Libereckého kraje. 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 22. března 2018 od 

16:00 hodin v zasedací místnosti č. 110. 
 

V Liberci dne: 20. února 2018 

Zapsal: Mgr. Lenka Řebíčková, tajemnice výboru 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 


