
Týdeník Ivana Langra / 30. 5. - 5. 6. 
2016 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 

  

Školství 

a sociální věci 

Boj o novelu školského zákona jsme s MŠMT definitivně prohráli, když poslanci 

v minulém týdnu o 6 hlasů zvrátili veto prezidenta republiky. I v Liberci tak 

od příštího roku mj. budou tzv. spádové obvody kolem mateřských 

škol.  Vzhledem k tomu, že jsme museli být na tuto situaci připraveni, 

představíme v tomto týdnu (ÚT 10.00) všem ředitelkám mateřských škol dva 

možné scénáře, jak zákonné ustanovení v roce 2017 naplníme. Na začátku 

každého z nich bude stát obecně závazná vyhláška města o stanovení 

spádových obvodů, která buď vymezí 1 spádový obvod na celé město (děti tak 

budou mít přednostní přijetí v každé z našich 31 MŠ), nebo X spádových 

obvodů (zatím pracovně počítáme s 11). Zvolit to nejlepší řešení bude úkolem 

příštích měsíců. Osobně se domnívám, že pokud se nám souběžně podaří 

spustit tzv. elektronizaci zápisů, která jako nástroj výrazně ulehčí práci 

ředitelkám MŠ, měli bychom jít cestou 1 spádového obvodu, který bude 

nejpřívětivější k rodičům, protože jim ponechá větší volnost při výběru mateřské 

školy. Uvidíme.  

Na ZŠ Františkov (PO 10.15) bych rád projednal se zástupci školy a také 

neziskové organizace Člověk v tísni možnost zřízení nízkoprahového zařízení 

pro dětí a mládež ve věku 10+ (NZDM). Oblasti Františkova by toto zařízení 

nesmírně pomohlo, protože mj. pomáhá mládeži se sociálními handicapy, 

samotná škola přitom velmi dobře pracuje s tzv. individuálními výchovnými 

plány, takže její portfolio by se s NZDM dobře doplňovalo. 

Na poradě odboru (PO 12.30) se budeme mj. zabývat základní sítí sociálních 

služeb na území města a jejím nastavením, budeme debatovat některá témata 

ze školské problematiky (elektronický školní časopis, vznikající cíle kvality) 

a také materiály na další radu města. 

Navštívím ubytovnu Mydlák (ST 9.00), která by se mohla stát tzv. sociálně 

zodpovědnou ubytovnou a tím i součástí 1. stupně prostupného bydlení. O 

prostupném bydlení vše ZDE. 

Zahájím Veletrh dětské knihy (ČT 10.00), který se  po letech díky zvýšené 

dotaci z města konečně vrátí do původní veletržní podoby. Jde o velmi důležitou 

akci, která je prevencí čtenářské negramotnosti a děti a školní skupiny v jejím 

rámci najdou jak novinky ze světa dětské knihy, tak výtvarné dílny a setkají se 

zde i se samotnými autory. 

Sejdu se s ředitelkou Divadla F. X. Šaldy Jarmilou Levko (ČT 13.00), abychom 

diskutovali vznikající strategickou politiku zřizovatele v této organizaci. Jde 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/ramec-soc-bydleni-verejny.pdf


o dokument, který v těchto měsících zpracovávají dozorčí rady všech našich 

neškolských příspěvkových organizací a který by měl definovat možnosti jejich 

rozvoje. 

Cestovní ruch, 

kultura 

Pravidelná porada odboru odpadá. 

Sejdu se s tajemnicemi všech svých dotačních fondů (ST 10.00), abychom 

debatovali nad budoucností dotační politiky, upravili podobu žádostí pro 2. kolo 

a připravili dokument pro vyúčtování dotací z 1. kola. 

Ostatní aktivity Poprvé v letošním roce předám maturitní vysvědčení - SPŠSE (PÁ 10.45). 

Před 

schválením 

Zasedne mimořádná rada města (PO 10.00) s jediným bodem, jímž je přijetí 

státní dotace. 

Zpráva o lobby 

za předchozí 

týden 

V minulém týdnu (23. 5. - 29. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k 

separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

Š. Prachařová (AABYSS) - kariérové poradenství v ZŠ 

J. Pavlíková, pí Malinová (DDM Větrník) - převod organizace z kraje na město 

F. Zeman (Sportkids) - aktivity společnosti v Liberci  

F. Novák (ubytovna Centrum) - podmínky plnění projektu sociálně zodpovědná 

ubytovna 

P. Hampacher, L. Průcha (Maják, Člověk v tísni) - nové nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež v Liberci  

Týdeník Ivana Langra / 6. - 12. 6. 
2016 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 

  

  

Školství 

a sociální věci 

Materiál o nastavení cílů kvality v základních školách a jejich naplňování (pro 

rok 2016/2017), o nichž jsem na těchto stránkách již párkrát psal, je kompletně 

hotov. V posledním týdnu k němu přibyla důležitá závěrečná kapitola 

s nezbytnými ekonomickými souvislostmi, která bude výchozím bodem pro 

požadavky rezortu školství a  sociálních věcí na rozpočet města v letech 2017 

a 2018 v oblasti neinvestičního příspěvku pro ZŠ a také jakýchsi prémiových 

bonusů v oblasti odměňování pedagogických pracovníků. Materiál jsme si již 

vnitřně vydiskutovali na odboru školství a zaslali k připomínkách i několika 

expertům. Už před několika dny jsme jeho první verzi diskutovali na kolegiu 

ředitelů základních škol, další projednávání nás čeká 16/6 na školském výboru 

a 22/6 na plénu všech ředitelů ZŠ. Po dalších připomínkách předložím 

dokument v červenci do rady města tak, abychom celý proces mohli spustit 



od září 2016. 

Na poradě odboru (PO 12.30) se budeme mj. zabývat především materiály 

do další rady města (14/6) a diskuzí nad školskými tématy (zápisy MŠ, školský 

časopis aj.). 

S kolegy v Komunitním středisku Kontakt (ÚT 14.00) budu debatovat základní 

obrysy společenského projektu, který má veřejnosti představit zajímavé tváře 

z řad cizinců - úspěšných občanů (podnikatelů, sportovců, kreativců aj.) našeho 

města. Tento nápad jsme dostali už v loňském roce, nicméně se ho nepodařilo 

z kapacitních a časových důvodů realizovat, letos ale na něj určitě dojde řada. 

Moc se na to těším, protože takovéto projekty mají jednoznačně smysl. 

Se zástupci organizace Post Bellum o.p.s. (ST 11.15) budu diskutovat detaily 

velmi zajímavého vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů, který by 

prostřednictvím žáků a studentů libereckých škol pomáhal zmapovat cenné 

vzpomínky našich starších spoluobčanů. Post Bellum přitom stojí za skvělým 

a cenným projektem Paměť národa. 

Sejdu se s ředitelem dopravního podniku i zástupci neziskové organizace 

Člověk v tísni (ST 14.00), abychom opakovaně diskutovali problematiku černých 

pasažérů z řad sociálně slabých a způsoby řešení jejich přestupků. 

Zúčastním se druhého kola konkurzu na ředitele Domu dětí a mládeže Větrník 

(ČT 9.00), který od 1/9/2016 jako organizace přejde z kraje na statutární město. 

Budeme jako jeden muž držet palce našemu kolegovi z odboru, který si v tomto 

týdnu snad úspěšně odbude plánovaný lékařský zákrok v KNL. 

Cestovní ruch, 

kultura 

Na poradě odboru (PO 11.00) budeme diskutovat poslední detaily sobotního 

Libereckého jarmarku, stejně jako úpravu pravidel poskytování dotací z fondu 

kultury a cestovního ruchu před červnovým vyhlášením druhého dotačního kola. 

Ostatní aktivity 

Přijmu studenty Gymnázia FXŠ a jejich německé kolegy z Hannoveru (PO 

13.00). 

Zúčastním se zasedání dozorčí rady Divadla FXŠ (PO 16.30), kde budeme 

probírat základní obrysy vznikající strategické politiky této organizace. 

Zúčastním se vítání budoucích prvňáčků a loučení stávajících deváťáků ZŠ 

Doctrina (ÚT 16.30). 

Jako spoluorganizátor (společně s Krajskou vědeckou knihovnou) se zúčastním 

přednášky prof. Jana Sokola o etice v institucích (ST 17.00). 

Spolu se svými kolegy z vedení města spoluzahájím sobotní Liberecký jarmark 

(SO 10.00). 

Předám maturitní vysvědčení studentům Gymnázia Jeronýmova (ST 9.00) 

a SPŠSE (PÁ 9.00). 

Před 

schválením 

Zasedne rada města (ÚT 10.00), kam mj. posílám hodnocení velkých 

příspěvkových organizací za rok 2015, výsledky konkurzu na ředitele MŠ 



Kamarád, řadu operativních materiálů z oblasti školství i sociálních věcí. 

Zasedá mimořádné zastupitelstvo města (ČT 15.00), které bude pokračovat 

v jednání nad neprojednanými body z května 2016 - z mého rezortu půjde 

o dotační fondy a individuální dotace. 

Zpráva o lobby 

za předchozí 

týden 

V minulém týdnu (30. 5. - 5. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k 

separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

L. Průcha (Člověk v tísni) - setkání na ZŠ Františkov a diskuze o zřízení 

nízkoprahového zařízení 

L. Novotná (FO) - stížnost na jednu z libereckých MŠ 

F. Novák (ubytovna Mydlák) - podmínky plnění projektu sociálně zodpovědná 

ubytovna 

H. Sasová (Neziskovky LK) - dotace 2016 

Týdeník Ivana Langra / 13. - 19. 6. 
2016 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 

  

  

Školství 

a sociální věci 

Čeká mě perný týden zejména v oblasti vzdělávání. Už druhým týdnem řeším 

další krizi v MŠ Pastelka v Ostašově. Přesně před rokem jsem přímo na místě 

dvakrát rozmlouval s rodiči, žádal je o vyplnění anonymních dotazníků klimatu, 

abychom se dozvěděli skutečné a nikoli zprostředkované příčiny nespokojenosti 

části zákonných zástupců. Zhruba čtvrtina rodičů tehdy vyjádřila nesouhlas 

především s častými změnami personálu (od srpna roku 2012 do konce 

května 2016 bylo ukončeno 25! pracovních poměrů a další patrně 

přibudou) a špatnou komunikací s rodiči. Od té doby jsme museli s vedením 

školky jednat ještě několikrát a vyzývat k nápravě některých věcí - většina se po 

mém soudu změnit nepodařila. V posledních dnech se pak situace vyostřila 

na odloučeném pracovišti v Machníně, kde všichni rodiče podepsali petici za 

odvolání ředitelky školy, přičemž důvody jsou stále stejné - např. v Machníně tři 

roky po sobě nastupují vždy nové učitelky (s výjimkou jedné) do pracovního 

poměru, po roce pak z mnoha různých důvodů končí. To má zásadní negativní 

dopad do výchovně-vzdělávací práce s dětmi. Jen tento fakt ukazuje na to, jak 

všeobecně špatná atmosféra ve škole vládne. Máme ve městě přes 50 

školských zařízení a nikde obdobně vyhrocená situace není, a pokud ano, 

ředitelé ji umějí adekvátně vyřešit. Žádný ředitel školy nemůže vnímat jen 

spokojené rodiče a jejich podporu, ale musí naslouchat i těm nespojeným 

a jejich kritice. A já zase nemohu pominout, pokud mi na schůzce v kanceláři 

zoufalé matky v obavě o své děti pláčí, to zkrátka přesahuje míru běžné 



stížnosti. V MŠ Ostašov jsou problémy od samého počátku, kdy nastoupila 

současná paní ředitelka (2012), různé podněty či stížnosti od rodičů, bývalých 

i současných zaměstnanců přicházejí co čtvrt či půlrok. Osobně jsem s nimi 

konfrontován prakticky od prvních týdnů ve funkci, s řadou rodičů (příznivců 

i nepříznivců vedení školy) jsem se setkal už mnohokrát. Nestojí tu rodiče proti 

zřizovateli školy (městu), ale rodiče za vedením školy, rodiče proti vedení, příp. 

rodiče proti sobě. Mně osobně jde o jediné: uklidnit dlouhodobě neutěšenou 

situaci a řešit tyto problémy nikoli s ohledem na některou ze dvou znesvářených 

skupin rodičů či proti ní, ale výhradně s ohledem na děti. Ty nesmějí 

konfrontační atmosférou ve škole utrpět – což už se bohužel děje. Reakcí 

na petici nespokojených rodičů je totiž kontrapetice, která podporuje paní 

ředitelku. Je to důkazem toho, že na kritiku vedení se v této MŠ reaguje nikoli 

konstruktivním rozhovorem s nespokojenými rodiči a oboustranně prospěšnou 

komunikací (každý rozumný člověk ví, že dobře sdělená i osvojená kritika vede 

k pozitivním krokům, nikoli k osobní degradaci jedince!), ale protiútokem se 

zdviženými bajonety a bohužel i manipulací. Neumím si vůbec představit, že 

bych v takové školce pracoval, neumím si vůbec představit, že bych do takové 

atmosféry umístil své děti. Proto jsem v zájmu předškoláčků a uklidnění 

atmosféry ředitelku vyzval, aby sama zvážila další setrvání ve funkci. Odmítla. 

Zřizovatel nemá příliš nástrojů, jak situaci řešit, budeme tak ale neúnavně činit 

dál, protože jde o zařízení města, poskytující veřejnou službu našim občanům, 

nikoli soukromě vlastněný a řízený podnik. Možnosti jsou v zásadě dvě. Plánuji 

tento týden seznámit se situací v MŠ a návrhem na řešení kolegy ve vedení 

města i ze školského výboru, zajedu také mezi rodiče přímo do Machnína, 

abych jim plán představil. Veřejnost s detaily seznámím vzápětí. 

Navštívím pracoviště Krajské hygienické stanice v Liberci (PO 7.45), abych 

s tamními pracovníky diskutoval problematiku komerčních ubytoven. 

Na poradě odboru (PO 12.30) se budeme mj. zabývat především dvěma 

materiály, které ještě zpracováváme do rady města (14/6) - pohledávky města 

za dlužným nájemným v bytech a s tím související návrh na změnu usnesení 

zastupitelstva z roku 2009 a samozřejmě návrh na řešení v MŠ Pastelka. 

Zúčastním se dalšího zasedání pracovní skupiny Agentury pro sociální 

začleňování, která se v rámci tvorby strategického plánu začleňování zabývá 

vzděláváním (ÚT 9.00). 

Pro rodiče, ředitele škol i pedagogy pořádáme s organizací Rodiče za inkluzi 

seminář na téma společného vzdělávání, které čeká naše školy od 1/9/2016 (ST 

od 10.00). 

Zúčastním se tzv. lokálního partnerství, což je plénum všech odborných skupin 

pracujících na strategickém plánu začleňování (ČT od 9.00). 

Zúčastním se debaty se seniory nad jejich problémy a obecně situací ve městě 

(ČT od 14.00, Koloseum). 

Zasedne školský výbor (ČT 16.00), jemuž mj. představím materiál o nastavení 

cílů kvality v základních školách a jejich naplňování (pro rok 2016/2017). O 



materiálu jsem na těchto stránkách hovořil již několikrát (informace 

v předchozích blozích či v archivu), zatím ale jeho znění není veřejné.  

Náš kolega úspěšně "přežil" plánovaný  lékařský zákrok v KNL, z čehož máme 

radost. Budeme se těšit na jeho postupné zapojení do pracovního procesu. 

Cestovní ruch, 

kultura 

Na poradě odboru (PO 11.00) budeme zpětně diskutovat právě ukončený 

Liberecký jarmark a plánovat jeho další ročník (zvažujeme opětovné rozšíření 

na dva dny!) a také probírat úpravu žádosti na poskytování dotací z fondu 

kultury a cestovního ruchu před červnovým vyhlášením druhého dotačního kola. 

Zúčastním se vítání vodácké posádky v rámci akce Poselství Nisy (PÁ 

odpoledne). 

Ostatní aktivity 
Prohlédnu si v předvernisáži výstavu v Oblastní galerii Liberec, která se týká 

110. výročí Německočeské výstavy 1906 (ČT 15.30). 

Před 

schválením 

Zasedne rada města (ÚT 10.00), kam mj. posílám vyhlášení 2. dotačního kola 

v oblasti kultury, výsledky konkurzu na ředitele DDM Větrník, který od září 2016 

bude zřizovat město, pověření k poskytování služeb SOHZ našimi velkými 

příspěvkovými organizacemi, různé individuální dotace či dva výše zmíněné 

materiály (byty a usnesení ZM 2009, řešení MŠ Pastelka) 

Zpráva o lobby 

za předchozí 

týden 

V minulém týdnu (6. 6. - 12. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k 

separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

L. Průcha (Člověk v tísni) - financování nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež 

K. Koblasová (Paměť národa) - historický projekt pro školy 

L. Wejnar, M. Červenka (DPMLJ) - problematika černých pasažérů 

Týdeník Ivana Langra / 20. - 26. 6. 
2016 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 

  

  

Školství 

a sociální 

věci 

Oblast vzdělávání bude opět tvořit podstatnou pracovní část týdne. Veřejnost se už 

patrně dozvěděla, jaké řešení jsem navrhl, aby se nám podařilo zdárně a ku 

prospěchu všech vyřešit dlouhodobě neutěšenou situaci na odloučeném pracovišti 

MŠ Pastelka - Machnín. Pokud ve čtvrtek zastupitelé nebudou proti, přejde toto 

odloučené pracoviště k 1/9/2016 pod MŠ Stromovka na Františkově. Jde sice 

o elegantní, přesto však mimořádné řešení v době, kdy město nemá příliš mnoho 

lepších nástrojů, jak se k celé situaci postavit (více o situaci ve školeZDE a ZDE a 

také v týdeníku z minulého týdne). V každém případě je jasné, že stávající situace 

http://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva/phdr-mgr-ivan-langr/aktuality-langr/skolka-machnine-nebude-spadat-pod-pastelku.html
http://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva/phdr-mgr-ivan-langr/aktuality-langr/ms_pastelka.html


v Machníně je nadále neudržitelná, jakékoli prodlužování by se dále odrazilo 

na výchovně-vzdělávací prací dětí, což nesmíme jako zřizovatel a garant veřejné 

služby připustit. Převod odloučeného pracoviště už minulý týden podpořila rada 

města a také výbor pro vzdělávání, který je poradním orgánem zastupitelstva. Věřím 

tedy, že ke stejnému názoru dojdou ve čtvrtek i zastupitelé sami. Pro potřeby členů 

výboru i zastupitele jsem připravil krátký modelový, ale souběžně naprosto reálný 

příklad ze života machnínské školy, který ukazuje, že už není možné na nic čekat: 

 

Na poradě odboru (PO 12.30) se budeme zabývat materiály z oblasti školství 

i sociálních věcí, čeká nás mj. diskuze o organizačním zabezpečení velkého 

dotačního inkluzivního projektu, s jehož žádostí jsme podle všeho uspěli na MŠMT, 

a také o novém způsobu financování sociálních služeb (KPSS).  

Osobně předám jmenovací listiny dvěma novým ředitelkám našich školských 

zařízení: MŠ Kamarád a DDM Větrník (PO 14.00) a povedu s nimi debatu o jejich 

plánech ve funkcích, jichž se ujmou od 1/9/2016. 

Zúčastním se další pracovní skupiny Agentury  pro sociální začleňování - oblast 

Bydlení (ÚT od 9.00), kde budeme pracovat na návrzích opatření pro strategii 

začleňování. Jak jsem již mnohokrát psal, strategie by měla být hotova na podzim, 

pokud bude schválena v našem zastupitelstvu i na úřadu vlády, otevřou se Liberci 



dveře k čerpání předem vyčleněných prostředků v sociální oblasti, o něž nebudeme 

muset s nikým soutěžit. 

Po čase opět zavítám do ZŠ Orlí - detašované pracoviště Gollova (ÚT 13.00), které 

si prohlédneme společně se zástupci spolku Wrabec, kteří by zde chtěli od školního 

roku 2017/2018 otevřít waldorfskou ZŠ, tedy školu s alternativním vzděláváním. 

Na plénu ředitelů základních škol (ST od 10.00) představím materiál o cílech kvality 

na ZŠ, který bych chtěl spustit od září 2016 a o němž jsem již na tomto místě také 

mnohokrát referoval. Materiál postupně prochází širší diskuzí, v červenci jej 

představím i radě města. 

Na zasedání řídicí pracovní skupiny pro komunitní plán sociálních služeb (KPSS) 

budeme diskutovat nový způsob financování sociálních služeb od roku 2017. Cílem 

je značně zjednodušit současný model a souběžně jej udělat mnohem 

předvídatelnějším pro žadatele i veřejnost při zachování současné pestré šíře 

podpory jednotlivých poskytovatelů služeb (ST od 14.30). 

Přivítám žáky lužickosrbské školy z německého Crostwitz (ČT 9.30), kteří přijedou 

na návštěvu Liberce. Cílem je prohlubovat vzájemnost a spolupráci 

s lužickosrbskými enklávami, protože je s námi pojí bohatá společná historie 

i jazykový původ. 

Cestovní 

ruch, 

kultura 

Na poradě odboru (PO 11.00) budeme diskutovat probíhající veřejnou soutěž 

na poskytovatele adventních trhů v Liberci v dalších 5 letech a také chystané 

otevření letní pláže s bohatým program na náměstí před radnicí - od 1/7. 

Ostatní 

aktivity 

Zasedne komise zdravotní a sociální (ÚT od 16.00). 

Zasedne komise pro kulturu a cestovní ruch (PÁ od 8.00). 

Zasedne dozorčí rada Botanické zahrady Liberec (PÁ od 10.00). 

Před 

schválení

m 

Zasedne mimořádná rada města a valné hromady městských obchodních 

společností (ÚT od 10.00) a také zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam posílám 

velký balík materiálů: převod odloučeného pracoviště Machnín pod jinou MŠ, 

nápravu usnesení ZM o prominutí dluhů a odpuštění pohledávek z roku 2009, 

několik individuálních dotací, vyhlášení 2. kola dotací z kulturního fondu 

s upravenými pravidly poskytování apod.  

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (13. 6. - 19. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k 

separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

J. Loosová (KHS) - ubytovny v Liberci 

M. Teplá (FO) - konzultace v oblasti financování sociálních služeb 

R. Růžičková (náměstkyně primátora, Teplice) - debata o společných problémech 

obou měst 



Týdeník Ivana Langra / 27. 6. - 3. 7. 
2016 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 

  

  

Školství 

a sociální věci 

Poté, co zastupitelstvo města ve čtvrtek večer schválilo můj návrh na přesunutí 

odloučeného pracoviště MŠ Pastelka v Machníně pod MŠ Stromovka, musíme 

rozpohybovat vlastní reálné kroky, které od 1/9 povedou k deklarované změně. 

Dá se předpokládat, že na samotném odloučeném pracovišti by se měla velmi 

rychle uklidnit několik let napjatá atmosféra jak mezi rodiči, tak mezi 

zaměstnanci a zavládnout běžné klima předurčující kvalitní předškolní 

vzdělávání. Pevně věřím, že v čele s ředitelkou MŠ Stromovka, Janou 

Kubíčkovou, se to opravdu povede. Budeme problematiku přesunu pracoviště 

řešit i na pravidelné poradě odboru (PO 12.30). Zároveň zde budeme 

pokračovat v debatě o změně systému financování sociálních služeb, kterou 

vedeme už několik dní i s poskytovateli sociálních služeb na území města. 

Navštívím další z ubytoven ve městě, tentokrát nově otevírané zařízení na třídě 

M. Horákové (ÚT 8.00). Tato ubytovna by měla patřit k těm s lepším prostředím 

pro ubytované klienty. 

Společně s kolegy ze společnosti AABYSS představím zástupcům významných 

výrobních firem z Liberce a okolí (ÚT 14.00) pilotní projekt tzv. kariérového 

poradenství, který bychom chtěli ověřovat od září na dvou vybraných základních 

školách. Cílem je soustředit se více na kariérové směřování dětí ze základních 

škol, aktivní spolupráci mezi školou - rodiči - dětmi a kariérovými poradci a také 

zintenzivnit vztah se subjekty na trhu práce. Tvrdím, že začínat s výběrem 

povolání, popř. rozvíjet v dětech náklonnost k technickým a přírodovědným 

oborů až na střední škole, je velmi pozdě. Na základních školách se toto 

poradenství zatím spíše jen odbývá, a to hlavně proto, že na něj daní pracovníci 

nemají dostatek času a prostoru kvůli výchovnému poradenství, prevenci či 

integraci (která společným vzděláváním navíc posílí). Proto je podle nás potřeba 

kariérních poradců - specialistů, kteří tuto důležitou práci zastanou. Náš pilotní 

projekt souběžně vytvoří kompletní metodické a pracovní portfolio pro budoucí 

praxi i na jiných školách. Rádi bychom tento projekt představili i v Praze a zkusili 

zdola vyvolat zájem ministerstev školství a práce a sociálních věcí. 

Společně se zástupci společnosti Dynatech povedeme konzultace o dalším 

vylepšení našich pověření ke službám obecného hospodářského zájmu (jde 

o oblast tzv. veřejné podpory), které od loňska vystavujeme našim 

příspěvkovým organizacím (divadla, zahrady apod.). V tomto směru nám jde 

především o jednoznačné nastavení výpočtového modelu kompenzační platby 

a následujícího vyúčtování. Žádné lehké téma, ale nutné. Ba co dím, povinné 



coby ochrana před možným postihem ÚOHS (ST 9.00). 

Naposledy před prázdninami se sejdu s řediteli kulturních a sociálních 

příspěvkových organizací (ST 10.30 a 13.00), abychom diskutovali trendy, 

novinky apod. v zahradách, divadlech, Kontaktu a Centru zdravotní a sociální 

péče. 

Cestovní ruch, 

kultura 

Na poradě odboru (PO 11.00) budeme znovu diskutovat probíhající veřejnou 

soutěž na poskytovatele adventních trhů v Liberci v dalších 5 letech. 

Otvíráme pláž a odhalujeme novou sochu na náměstí před radnicí! (PÁ 19.00) 

Ostatní aktivity 

Zasedne komise humanitní (ÚT od 17.00). 

Navštívím Ekopark (ÚT 10.00). 

Zúčastním se předávání odznaků v rámci plnění Mezinárodní ceny vévody 

z Edinburghu (ST 15.00). 

Dovolená - 30.6. 

Před 

schválením 
Nezasedá ani rada ani zastupitelstvo města.  

Zpráva o lobby 

za předchozí 

týden 

V minulém týdnu (20. 6. - 26. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k 

separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

P. Coufal (IQ Landia) - spolupráce s městem 

M. Kvapil (Dynatech) - konzultace k pověření SOHZ 

 


