
1

Z á p i s
z 8. zasedání výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 

dne 22. října 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., Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., Mgr. Jan Berki, 

Omluveni:
Mgr. Anna Riedlová (9. 10. 2015 – rezignovala na své členství ve výboru)
Mgr. Dana Lysáková

Hosté:
PhDr. Ivan Langr

Mgr. Pavel Kalous

Bc. Jaroslav Schejbal

Petr Machatý

Z celkového počtu 13 členů přítomno 11 členů. Nadpoloviční většinu tvoří 7 členů. 

Výbor je usnášeníschopný. 

Program:
1) Schválení programu jednání

2) Kontrola zápisu a úkolů

3) Změna názvu a statutu výboru

4) Personální změna ve výboru

5) Informace k připravované novele školského zákona

6) Požadavky na rozpočet v roce 2016 – opravy, investice u MŠ a ZŠ

7) Různé

1. Schválení programu jednání výboru dne 22. 10. 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

(3 členové nepřítomni v době projednávání bodu)

Usnesení:

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání schvaluje program jednání dne 22. října 2015.

2. Kontrola zápisu a úkolů

Členové výboru vzali na vědomí zápis z jednání ze dne 17. září  2015
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Výsledek hlasování o rozšíření náplně výboru o oblast sociálních věcí, které bylo provedeno formou 
„per rollam“:
Pro: 1 Proti: 10 Zdrželi se: 1

(Mgr. Anna Riedlová se hlasování nezúčastnila)

Usnesení:

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání nesouhlasí s rozšířením náplně výboru o oblast sociálních 

věcí.

3. Změna názvu a statutu výboru

Mgr. Berki představil členům několik změn v upraveném statutu, který členové výboru obdrželi 
předem.

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

Usnesení:

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání souhlasí se změnou názvu a statutu výboru v upraveném 

znění.

Návrh upraveného statutu bude předložen ke schválení ZM dne 29. 10. 2015

4. Personální změna ve výboru

Členové výboru vzali na vědomí informaci o rezignaci Mgr. Anny Riedlové na členství ve výboru.
Do ZM dne 29. 10. 2015 bude předložen ke schválení návrh nového člena.

5. Informace k připravované novele školského zákona

Členové výboru obdrželi předem k projednávanému bodu návrh připravované novely ŠZ. Náměstek 
primátora PhDr. Ivan Langr upozornil členy výboru na změny, které se významně dotknou 
samosprávy ve školství, kdy v souvislosti se zavedením povinného posledního ročníku 
předškolního vzdělávání budou muset obce s více než jednou MŠ vymezit školské obvody 
analogicky jako tomu je u základních škol.

Náměstek v této souvislosti infomoval členy o připravované reoganizaci, která je změnou ŠZ 
vynucena. Dále informoval členy, že k otázce reorganizace se dne 11. listopadu 2015 uskuteční 
plénum ředitelů mateřských škol.

Stručné informace k problému jsou také uvedeny v článku „Jak svázat samosprávám ruce? Novým 
školským zákonem!“, který je zveřejněn v říjnovém zpravodaji (strana č. 6)

http://www.liberec.cz/files/dokumenty/zpravodaj/liberecky_zpravodaj_10_15_web.pdf

6. Požadavky na rozpočet v roce 2016 – opravy, investice u MŠ a ZŠ

Členové výboru obdrželi předem k projednávanému bodu podkladové materiály. K předloženým 
materiálům proběhla krátká diskuse, kdy na dotazy členů výboru odpovídali zaměstnanci odboru 
majetkové správy (Bc. Jaroslav Schejbal a Petr Machatý). Členům výboru byly vysvětleny finanční 
potřeby na opravy a rekonstrukce pro kalendářní rok 2016 a také některé přesuny v rámci 
rozpočtového opatření, které je předkládáno na ZM dne 29. 10. 2015.
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7. Různé

a) SML požádá obce, jejichž žáci plní povinnou školní docházku ve školách zřizovaných 
městem Liberec o spolufinancování vzdělávání prostřednictvím individuálních dotací.

http://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/dokumenty/podklady/2015/20151029-

verejnost/viii-informace-systemizace-spolufinancovani-vydaju-spojenych-provozem-zs.pdf

b) Změna listopadového temínu (se změnou termínu souhlasilo prostřednictvím e-mailové 

odpovědi 12 členů výboru).

jednání výboru se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu 2015 od 16.00 hodin

V Liberci dne: 22. října 2015

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková

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




