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Z á p i s
z 9. zasedání výboru pro vzdělávání 

dne 12. listopadu 2015

Přítomni:
Ing. Ondřej Červinka, Mgr. Hana Zábojníková, PhDr. Milan Adamec, Jakub Zobín, 
Mgr. Zuzana Tachovská, Ing. Marie Pavlová, Mgr. Libuše Vítová, Zbyněk Šrámek, 
Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D., Ph.D., Mgr. Jan Berki, Mgr. Dana Lysáková, Mgr. Petra Gabarová

Omluveni:
Doc. PhDr. David Václavík

Hosté:
PhDr. Ivan Langr

Mgr. Pavel Kalous

Z celkového počtu 13 členů přítomno 12 členů. Nadpoloviční většinu tvoří 7 členů. 

Výbor je usnášeníschopný. 

Program:
1) Schválení programu jednání

2) Kontrola zápisu a úkolů

3) Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz MŠ, jejichž zřizovatelem 

není SML

4) Poskytnutí dotací dle dotačního programu SML pro stravování žáků ZŠ jiných zřizovatelů 

působících na území města Liberec v období 2016-2018

5) Opatření v oblasti organizace MŠ zřizovaných SML v souvislosti s připravovanou novelou 

školského zákona

6) Různé

1. Schválení programu jednání výboru dne 12. 11. 2015

V úvodu jednání předsedkyně výboru představila novou členku Mgr. Petru Gabarovou, která byla 
zvolena na ZM dne 29. 10. 2010 a nahradila odstupující členku Mgr. Annu Riedlovou.

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání výboru pro vzdělávání.

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání:
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení:

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 12. listopadu 2015.

2. Kontrola zápisu a úkolů

Členové výboru vzali na vědomí zápis z jednání ze dne 22. října 2015
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3. Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz MŠ, jejichž zřizovatelem 
není SML

Členové výboru obdrželi písemné informace k danému bodu a návrhy dodatků ke smlouvám 
o poskytnutí dotace. Návrhy dodatků budou předloženy ke schválení na listopadovém zastupitelstvu 
města.

Hlasování o usnesení k 3. bodu jednání:
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení:

Výbor pro vzdělávání bere na vědomí dotatky ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz 

mateřských škol, jejichž zřizovatelem není statutární město Liberec.

4. Poskytnutí dotací dle dotačního programu SML pro stravování žáků ZŠ jiných zřizovatelů 
působících na území města Liberec v období 2016-2018

Členové výboru obdrželi písemné informace k danému bodu a návrhy smluv o poskytnutí dotace. 
Návrhy smluv budou předloženy ke schválení na listopadovém zastupitelstvu města.

Mgr. Berki doporučil:

- do důvodové zprávy pro ZM doplnit u jednotlivých roků počet dní školního vyučování, 
které se rovnají počtu dní, kdy je žákům poskytováno stravování. Informace o počtech dní 
školního vyučování tak vysvětlí rozdílné předpokládané částky v jednotlivých letech.

- k materiálu do ZM jako přílohy přidat žádosti o dotace

Hlasování o usnesení k 4. bodu jednání:
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení:

Výbor pro vzdělávání bere na vědomí poskytnutí dotací dle dotačního programu SML pro 

stravování žáků ZŠ jiných zřizovatelů působících na území města Liberec v období 2016 - 2018

5. Opatření v oblasti organizace MŠ zřizovaných SML v souvislosti s připravovanou novelou 
školského zákona

Významnou změnou připravované novely je zavedení povinného posledního ročníku předškolního 
vzdělávání a nová povinnost pro samosprávy obcí. Pokud obec zřizuje více než jednu MŠ bude 
muset vymezit školské obvody analogicky jako tomu je u základních škol.

Členové výboru obdrželi předem k projednávanému bodu materiál Návrh reorganizace sítě 
předškolního vzdělávání na území statutárního města Liberec (s ohledem na účinnost připravované 
novely zákona 261/2004 Sb., školský zákon, v letech 2016, 2017). V materiálu je několik možných 
variant jak je možné připravované zákonné opatření řešit v podmínkách mateřských škol 
zřizovaných SML.

Náměstek primátora PhDr. Ivan Langr členům výboru vysvětlil problematické dopady připravované 
novely. Členům výboru objasnil návrh reorganizace sítě předškolního vzdělávání na území SML a 
podrobněji se věnoval preferované variantě. Vysvětlil, že SML musí být připraveno na plánované 
změny ŠZ, aby dokázalo minimalizovat problémy, které každá legislativní úprava přináší. Dále 
informoval členy výboru o krocích, které učinil v souvislosti s problémem, který by se dotýkal 
vymezení školských obvodů u MŠ.
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Hlasování o usnesení k 5. bodu jednání:
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 3

(Mgr. Berki nebyl přítomen při hlasování k tomuto bodu)

Usnesení:

Výbor pro vzdělávání bere na vědomí Návrh na reorganizaci sítě předškolního vzdělávání na území 

statutárního města Liberec (s ohledem naúčinnost novely zákona 561/2004 Sb., školský zákon, 

v letech 2016, 2017) a souhlasí předložit záměr reorganizace v preferované variante na prosincové 

jednání ZM.

6. Různé
Členové krátce diskutovali o problémech, které se dotýkají aktuální novely ŠZ § 16 – společné 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách.

V Liberci dne: 12. listopadu 2015

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková

Ověřila: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro školství, výchovu a vzdělávání




