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Z á p i s
ze 6. zasedání výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 

dne 10. června 2015

Přítomni:
Ing. Ondřej Červinka, Mgr. Hana Zábojníková, Mgr. Jan Berki, PhDr. Milan Adamec, 
Mgr. Dana Lysáková, Mgr. Anna Riedlová, Jakub Zobín, Mgr. Zuzana Tachovská, Ing. Marie 
Pavlová

Omluveni:
Mgr. Libuše Vítová
Zbyněk Šrámek
Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D.,
Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.,

Hosté:
PhDr. Ivan Langr

Mgr. Pavel Kalous

Bc. Jaroslav Schejbal

Petr Machatý

Z celkového počtu 13 členů přítomno 9 členů. Nadpoloviční většinu tvoří 7 členů. 

Výbor je usnášeníschopný. 

Program:
1) Schválení programu jednání

2) Kontrola zápisu a úkolů

3) Technické úpravy škol ke zvýšení kapacity k 1. 9. 2015 a plánované opravy do konce 

roku 2015 (zástupce odboru MS)

4) Návrh na rozšíření náplně výboru

5) Dotační program „Stravování ZŠ“

6) Navyšování kapacit na vybraných ZŠ od 1. 9. 2016

7) Návrh plánu činnosti na 2. pololetí roku 2015

8) Informace pro ZM o činnosti výboru za období leden až červen 2015

9) Různé

1. Schválení programu jednání výboru dne 10. 6. 2015

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání výboru pro školství, výchovu a 

vzdělávání.

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání:
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

(Ing. Červinka – nepřítomen v době projednávání tohoto bodu)

Usnesení: 

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání schvaluje program jednání dne 10. června 2015.
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2. Kontrola zápisu a úkolů

Členové výboru vzali na vědomí zápis z výboru, který se konal dne 13. května 2015.

Mgr. Berki informoval členy výboru, že vzorový návrh Jednacího řádu pro školské rady 

základních škol byl již předán na oddělení školství a kultury a bude předán prostřednictvím 

ředitelů ZŠ školským radám, které SML zřizuje.

Hlasování o usnesení k 2. bodu jednání:
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení: 

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání vzal na vědomí zápis z jednání ze dne 13. května 

2015.

3. Technické úpravy škol ke zvýšení kapacity k 1. 9. 2015 a plánované opravy do konce 
roku 2015

Členové výboru obdrželi předem k projednávání tohoto bodu podkladové materiály:

 informace o plánovaných akcích pro rok 2015 na MŠ a ZŠ

 materiál předložený do RM dne 20. 1. 2015 – přehled všech potřeb v oblasti 

rekonstrukcí, oprav a údržby ve školských zařízeních

 materiál předložený do RM dne 5. 5. 2015 – rekonstrukce a akutní opravy ve 

školských zařízeních, které budou v roce 2015 (akce jsou postupně realizovány a jsou 

finančně pokryty)

 původní požadavek na 1. rozpočtové opatření 2015

 informace o veřejných zakázkách

 seznam dotačních projektů

Na projednávání tohoto bodu byli přizváni zástupci odboru majetkové správy (Jaroslav 

Schejbal a Petr Machatý).

Zástupci majetkové správy odpovídali na dotazy, které se týkaly předložených materiálů. 

Z důvody větší přehlednosti majetková správa vypracovává jeden souhrnný dokument, ve 

kterém budou zohledněny všechny potřeby dotýkající se rekonstrukcí, havárií, běžných oprav 

apod. Předpokládají, že po prázdninách bude možné předložit pracovní verzi materiálu

k nahlédnutí.

Mgr. Lysáková – dotaz ohledně některých problémů na ZŠ Aloisina výšina (přístupové 

schodiště, kuchyně – myčka, konvektomat, regulace otopného systému). 

Zástupci MS k dotazu uvedli, že se tyto věci řeší a pokud se týká kuchyně, tak bude v nejbližší 

době jednáno s ředitelem školy.

Mgr. Zábojníková – informovala členy výboru, že má informace od některých ředitelek MŠ, 
které si současnou spolupráci s majetkovou správou pochvalují, protože je vidět, že se 
postupně opravy realizují.
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Hlasování o usnesení k 3. bodu jednání:
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení: 

1) Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání bere na vědomí informace odboru majetkové 

správy.

2) Výbor žádá předložit komplexní materiál s informacemi dotýkajících se potřeb na 

školských budovách (rekonstrukce, havárie, běřené opravy) v září 2015.

4. Návrh na rozšíření náplně výboru

 Členům výboru byl předložen návrh na rozšíření náplně výboru o oblast sociálních 

věcí a případné přejmenování na výbor pro školství a sociální věci.

 Další oblasti, kterými by se měl výbor v případě rozšíření náplně zabývat:

o individuální dotační smlouvy v sociální oblasti

o programové dotace KPSS

o odpuštění nebo neodpuštění dluhů (bydlení, pronájmy nebytových prostor)

o dotace z účelových fondů (fond zdraví, fond prevence)

 Jednání k tomuto budu bylo po krátké diskusi přerušeno a členové se k němu 

vrátí na příštím jednání.

5. Dotační program „Stravování ZŠ“

Členům výboru byl předem zaslán návrh na změnu „Dotačního programu pro poskytnutí 

finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol, 

jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016-2018.“

Ing. Červinka – upozornil, že v nákladech nejsou zohledněny odpisy majetku, které mohou 

částku změnit.

Zástupce majetkové správy pan Machatý k dané připomínce uvedl, že byly zholedňovány 
pouze provozní náklady, tedy především veškeré energie. I tak bylo velmi problematické 
nějaký kvalifikovaný odhad provést.

Mgr. Berki – navrhl, že vhodnější veličinou, než je vážený aritmetický průměr, by bylo pro 

stanovení ceny použít střední hodnotu medián. Navrhl kompromisní řešení, stanovit výši 

dotace v částce 10,00 Kč za oběd.

Hlasování o usnesení k 5. bodu jednání:
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení: 

1) Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání doporučuje „Dotační program pro poskytnutí 

finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol, 

jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec v období 2016-2018“

2) Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání doporučuje hlasovat o variantním řešení pro 

stanovení výše dotace na 1 oběd:

a) ve výši 9,00 Kč

b) ve výši 10,60 Kč
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6. Navyšování kapacit na vybraných ZŠ od 1. 9. 2016
Členové výboru byli informování o připravovaném navyšování kapacit v základních školách:

ZŠ Dobiášová 60 žáků (úprava vnitřních dispozic)
ZŠ 5. květen 30 žáků (úprava vnitřních dispozic)
ZŠ nám. Míru 30 žáků (úprava vnitřních dispozic)

Do RM bude připraven materiál, kde rada města musí uvedené navyšování kapacit schválit a 
následně bude zpracována žádost, která musí být do 30. 9. 2015 předána na KÚ LK.

Hlasování o usnesení k 6. bodu jednání:
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

(Ing. Červinka, Mgr. Zábojníková – nepřítomni v době projednávání tohoto bodu)

Usnesení: 

1) Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání bere na vědomí informace o plánovaném 

navyšování kapacit na uvedených školách od 1. 9. 2016.

7. Návrh plánu činnosti na 2. pololetí roku 2015
Odloženo na září, protože při plánování jednání výboru nebylo jasné, zda dojde nebo nedojde 
k rozšíření náplně výboru

8. Informace pro ZM o činnosti výboru za období leden až červen 2015
viz příloha

9. Různé

1) Mgr. Berki – požádal členy o spolupráci při úpravách statutů výborů

2) PhDr. Langr – informoval členy výboru o materiálu „Draf dalšího rozvoje předškolního 
a základního vzdělávání ve městě Liberec do roku 2020“. Jedná se o „živý“ materiál, se 
kterým bude dále pracováno. Mají-li členové výboru nějaké náměty a připomínky, které 
by bylo vhodné dále dopracovat, tak je mohou předložit.

V Liberci dne: 10. června 2015

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková

Ověřil: Mgr. Jan Berki, člen výboru pro školství, výchovu a vzdělávání




