
Týdeník Ivana Langra/ 1. 5. - 7. 5. 
2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Pravidelná pondělní porada odboru odpadá. 

Společně se svými kolegy budu analyzovat zpřesněná čísla ze zápisů do 1. tříd ZŠ, které se 
uskutečnily 20. dubna. Podle prvních dat to zatím nevypadá nijak dramaticky v žádném ze 
spádových obvodů. 

V průběhu týdne chci dokončit návrh nových pravidel pro čerpání programových dotací z fondů 
města. Zbývá vyprecizovat textovou část a zaslat k závěrečné konzultaci dvěma spolupracujícím 
kolegům z opozičních řad. Nová pravidla by měla být udržitelná na delší dobu, s objektivnějším 
hodnocením žádostí a jasnější strukturou požadované dokumentace pro žadatele.  

Zúčastním se zasedání dozorčí rady Divadla F. X. Šaldy (ÚT 16.30), kde budeme probírat 
hospodaření organizace za rok 2016. 

Navštívím rekonstruovanou ubytovnu pana Kendika v Josefinině Údolí (ST 10.30) s cílem navázat 
případnou užší spolupráci v rámci tzv. prostupného bydlení. 

Sejde se koordinační tým projektu Férové školy v Liberci (ST 14.00), který tvoří zástupci všech 
partnerů - město, EDUCA QUALITY, Člověk v tísni, DDM Větrník, KS Kontakt a Agentury pro 
sociální začleňování. 

V rámci pravidelných návštěv (ČT od 9.00) opět vyjedu do dvou základních škol, abych s jejich 
řediteli diskutoval nastavení a plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument). 
První kolo konzultací jsem absolvoval od října do ledna, nyní probíhá druhé, které v červnu 
vyvrcholí hodnocením 1. roku. Druhé kolo již "mají za sebou" ZŠ Ještědská, ZŠ Broumovská, ZŠ 
Dobiášova, ZŠ Na Výběžku, ZŠ Aloisina Výšina, ZŠ a ZUŠ Jabloňová a ZŠ U Soudu. (pravidelně 
se opakující aktivita) 

Zúčastním se 1. kola konkurzního řízení na ředitelku/ ředitele MŠ Pod Ještědem (ČT 13.30). 

 

Kultura 

Pravidelná pondělní porada odboru odpadá. 

Sejdu se se zástupci Nadace Clam-Gallasů (ST 9.00), abychom řešili možnost umístit v budoucím 
Parku Clam-Gallasů (otevření letos v květnu) bustu jednoho ze zástupců rodu. 

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 
2017. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

PO - státní svátek. 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf


Majáles 2017 (ČT, PÁ, SO, NE). 

 

Před schválením 

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám jen materiály operativní povahy. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (24. 4. - 30. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

p. Jaroš (FO) - projekt sociálního bydlení v Liberci 

J. Kafka (FO) - likvidace společnosti Spacium ops 

pí Folprechtová (FO) - spádové obvody škol, kvalifikační práce 

 

Týdeník Ivana Langra/ 8. 5. - 14. 5. 
2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Pravidelná pondělní porada odboru odpadá. 

Dále budeme analyzovat kontinuálně se zpřesňující data ze zápisů do 1. tříd ZŠ, které se 
uskutečnily 20. dubna. Ředitelé škol postupně třídí vícečetné zápisy, zároveň získávají informace 
o uznaných odkladech školní docházky, což vše přispívá ke sladění počtu volných míst a počtu 
čekatelů - primárně ze spádových obvodů. V tomto týdnu zároveň startuje druhá fáze zápisů 
do mateřských škol (11/5), kdy mohou rodiče do svých preferovaných MŠ, resp. jejich běžných tříd 
přinášet vyplněné žádosti o přijetí. Z dat na našem zápisovém portálu 
- https://zapisydoskol.liberec.cz/ - je přitom patrné, že už byl vydán 1,5 násobek žádostí oproti 
počtu volných míst. Což ale neznamená vůbec nic, protože u mateřských škol jsou vícečetné 
zápisy jednoho dítěte naprosto běžné a očekávatelné a reálné počty se vždy nakonec velmi 
výrazně upraví. 

Sejdu se s kolegy ze spolupracujících odborů právního a majetkové správy (ÚT 9.30), abychom 
řešili smluvní podmínky potenciálního budoucího provozu plaveckého bazénu na ZŠ Švermova. V 
současné době nefunkční bazén (už 10 let) má zájem do pronájmu získat plavecký oddíl Slavia, 
aby zde po případném získání dotace a rekonstrukci tělesa zajistil činnost oddílu v době, kdy bude 
v rekonstrukci velký plavecký stadion. Je třeba tedy vyladit podmínky smlouvy, aby byly vyhovující 
pro město, školu i oddíl. 

Vzápětí (ÚT 10.00) budeme se zástupci krajského úřadu pokračovat v diskuzi o převzetí jedné 
z budov studentského internátu v Zeyerově ulici (z pohledu od silnice ta vlevo), kterou vlastní 
město a již Liberecký kraj už nebude dále využívat. S kolegy z kraje jsem už zahájil diskuzi o dalším 
využití budovy, konkrétně se nabízí např. zřízení Centra duševního zdraví, s nímž počítá krajská 

https://zapisydoskol.liberec.cz/


koncepce rozvoje psychiatrické péče, popř. sdílené zdravotně-sociální využití. Možností je také 
přestavět objekt na bydlení, což by ale znamenalo poměrně masivní investici. 

Navštívím pane Ervína Šolce (ST od 9.00), který v červnu převezme Medaili města Liberec. 

Stejně jako v loňském roce se v krajské knihovně zúčastním jednoho z diskuzních bloků tzv. 
Studentské Agory (ST od 10.00), jejímž cílem je výchova mládeže k demokratické a argumentačně 
podložené diskuzi o společenských tématech. 

Přijmu pracovníky ze sociálních služeb (SRN, Řecko, Česko), kteří si v Liberci vyměňují zkušenosti 
ze sociální práce s uprchlíky, azylanty a národnostními menšinami (ST 13.00). 

Zasedne řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00) s tématy v oblasti sociálních služeb. 

V rámci pravidelných návštěv (ČT od 9.00) opět vyjedu do dvou základních škol, abych s jejich 
řediteli diskutoval nastavení a plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument). 
První kolo konzultací jsem absolvoval od října do ledna, nyní probíhá druhé, které v červnu 
vyvrcholí hodnocením 1. roku. Druhé kolo již "mají za sebou" ZŠ Ještědská, ZŠ Broumovská, ZŠ 
Dobiášova, ZŠ Na Výběžku, ZŠ Aloisina Výšina, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ U Soudu, ZŠ Oblačná 
a ZŠ Švermova. (pravidelně se opakující aktivita) 

Sejdu se s primářem odd. psychiatrie Krajské nemocnice Liberec panem MUDr. Honsem, abych 
s ním debatoval nad tématem nedostatku ambulantních psychiatrů na území města Liberec (ČT 
13.30). 

Návrh nových pravidel pro čerpání programových dotací z fondů města jsem minulý týden odeslal 
ke konzultaci dvěma spolupracujícím kolegům z opozičních řad, nyní ještě pracuji na analýze 
potřeb městských příspěvkových organizací (především škol). Prvotní úvahou je vyčlenit PO 
z možnosti žádat a nabídnout jim jiný typ podpory v rámci příspěvku či účelové dotace. Tím by ve 
fondech zbylo více peněz na ostatní žadatele, kteří jinou možnost čerpat z prostředků města 
nemají. 

 

Kultura 

Pravidelná pondělní porada odboru odpadá. 

Sejdu se s Martinem Fryčem (PÁ 8.30), knihkupcem a pořadatelem kulturních akcí, abychom dále 
diskutovali o možnostech kultury v Liberci. 

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 
2017. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

Zúčastním se pietního aktu k 72. výročí osvobození (PO 10.00). 

Sejde se dozorčí rada Botanické zahrady Liberec (PÁ 10.15). 

Zúčastním se koncertu vítězů Ústředního kola celostátní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje 
(NE 10.00) 

 

Před schválením 

Nezasedá ani rada ani zastupitelstvo města. 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf


 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (1. 5. - 7. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo 
sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

J. Kendiková (Junior) - ubytovna Josefinino údolí 

V. Pecka, M. Vít (EDUCA QUALITY), L. Průcha (Člověk v tísni) - setkání členů týmu projektu 
Férové školy v Liberci 

 

Týdeník Ivana Langra/ 15. 5. - 21. 5. 
2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  

  

Školství a sociální věci 

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme pokračovat v analýze dat ze zápisů do 1. tříd 
ZŠ, ta nejčerstvější zprostředkujeme ve čtvrtek i členům výboru pro vzdělávání. Osobně mě 
kromě poměru spádové děti/ počet volných míst zajímají počty odkladů a případné losování 
nespádových dětí, jakož i počty dětí ze Šimonovic a Kryštofova Údolí v jim přidělených 
spádových školách (ZŠ Česká, ZŠ Ještědská). Sledujeme i zápisy do mateřských škol, které se 
uskutečnily 11/5. Zápisový portál můžete listovat zde - https://zapisydoskol.liberec.cz/. Co je 
výrazně pozitivní, že nový školní rok začneme s projektem Férové školy v Liberci - uspěli jsme 
totiž s žádostí z OPVVV (MŠMT) a získali pro Liberec dalších 27 miliónů korun (k již 
realizovanému projektu Vzdělávejme společně děti v MŠ). Poskytovatel dotace nám dokonce 
požadované prostředky nezkrátil ani o korunu! Začneme také s tradičním ročním hodnocením 
práce ředitelů našich šesti velkých příspěvkových organizací (obě zahrady, obě divadla, Kontakt, 
Centrum zdravotní a sociální péče), abychom veškeré podklady měli k dispozici pro druhou 
červnovou radu města. 

Sejdeme se společně s partnery výše zmíněného projektu Vzdělávejme společně ... (ST 8.00), 
a zahájíme tak cyklus pravidelných schůzek s cílem koordinovat aktivity, sdílet praxi apod. Jak 
bylo již uvedeno, na projekt jsme loni získali 27 miliónů korun z MŠMT, a jak už napovídá i jeho 
název, smyslem je podpora začleňování dětí ze sociálně slabého prostředí do předškolního 
vzdělávání, což by mělo mít pozitivní vliv na jejich další prostup vzdělávací soustavou. 

Sejde se koordinační skupina k plánování projektů ze Strategie pro sociální začleňování, kterou 
loni na podzim schválilo liberecké zastupitelstvo (ST 14.30). 

Nová pravidla pro poskytování dotací z dotačních programů jsou hotova, nyní je budu ještě ladit 
s tajemníky jednotlivých fondů, spadajících do mé gesce (kultura, zdraví a prevence a vzdělávání), 
je třeba také zpracovat nový formulář žádosti. 

V rámci pravidelných návštěv (ČT od 9.00) opět vyjedu do dvou základních škol, abych s jejich 
řediteli diskutoval nastavení a plnění střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument). 
První kolo konzultací jsem absolvoval od října do ledna, nyní probíhá druhé, které v červnu 
vyvrcholí hodnocením 1. roku. Druhé kolo již "mají za sebou" ZŠ Ještědská, ZŠ Broumovská, ZŠ 
Dobiášova, ZŠ Na Výběžku, ZŠ Aloisina Výšina, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ U Soudu, ZŠ Oblačná, 
ZŠ Švermova a ZŠ Ostašov. (pravidelně se opakující aktivita) 

https://zapisydoskol.liberec.cz/
http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf


 

Kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme řešit především nejbližší akce - Muzejní noc, 
slavnostní otevření Parku Clam-Gallasů a Liberecký jarmark. 

Sejdu se se zástupci centra KultiVAR (ST 10:00), abychom se pobavili o jejich aktivitách 
i možnostech, jak do nich (i finančně) zapojit město. 

Zahájím letošní Muzejní noc v Liberci (PÁ 17.45). 

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 
2017. (průběžná aktivita) 

 

Ostatní aktivity 

Sejde se komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00), kde budu informovat o jednání na Libereckém 
kraji ohledně dalšího využití jedné z budov internátu v Zeyerově ulici a o ambulantní psychiatrické 
péči na území města (kromě jednání na kraji mám za sebou i schůzku s primářem OP KNL panem 
MUDr. Honsem). 

Přijmu žáky ZŠ Barvířská (ST 14.00), kteří se stali celkovými vítězi Školní futsalové ligy ČR. 

Sejde se výbor pro vzdělávání (ČT 16.00). 

 

Před schválením 

Zasedá  rada města (ÚT od 10:00), kam posílám materiály související s přijetím dotace na projekt 
Férové školy v Liberci, návrhy na individuální dotace (Advaita, hospic), programové dotace 
(sociální služby z KPSS a kulturní fond) a další. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (8. 5. - 14. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

E. Šolc (FO) - interview k udělení medaile města Liberec 

zástupci organizací D.R.A.K. a gefAS - sdílení dobré praxe v oblasti sociálních služeb (sociálně 
vyloučení, cizinci) 

J. Hons (primář OP KNL) - problematika ambulantní psychiatrické péče na území města 

 

Týdeník Ivana Langra/ 22. 5. - 28. 5. 
2017 
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden. 
  



  

Školství a sociální věci 

Po zápisech do ZŠ, které se zdají být prakticky vyřešeny, a to letos bez jakýchkoli sporných 
momentů, budeme na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) pokračovat v analýze dat ze zápisů 
do mateřských škol (uskutečnily se 11/5). Díky novému zápisovému portálu 
(https://zapisydoskol.liberec.cz/) máme v ruce první sestavu velmi zajímavých dat, která mj. 
ukazuje, jak velký zájem o mateřskou školu mají rodiče dvouletých dětí. Zatím jim nabídnout 
místo v MŠ nemůžeme (ani kapacitně, ani z hygienicko-bezpečnostních důvodů), ale od roku 
2020 s nimi budeme  muset počítat a připravit se na ně (pokud ještě nedojde ke změně 
školského zákona).  Počty dětí ve starších věkových skupinách zatím vypadají slibně. Dále 
budeme diskutovat o novém terénním pracovníku města, který by měl na starosti výhradně 
cílovou skupinu lidí bez přístřeší a spolupracoval by v tomto směru se strážníky městské policie. 
Dalším tématem bude projekt housing first z oblasti bydlení, který bych rád spustil ještě letos. Na 
poradu kontinuálně naváže (PO 14.00) hodnocení příspěvkových organizací, jejich hospodaření 
a úspěchů v roce 2016, což je mj. spojeno i s odměnami ředitelům. 

Zúčastním se 2. kola konkurzu na ředitelku MŠ Pod Ještědem (ÚT 9.00), komise bude vybírat ze 
dvou uchazeček. 

Společně se zástupci společnosti AABYSS (ÚT 13.30) vyhodnotíme roční pilotní projekt 
kariérového poradenství, který se uskutečnil na ZŠ Kaplického a ZŠ Česká. 

Potkám se s tajemnicemi dotačních fondů, které spadají do mé gesce (ÚT 14.30), abychom 
doladili poslední detaily nových pravidel poskytování dotací, které jsem zpracoval v minulých 
týdnech a konzultoval se dvěma zástupci opozice, a zároveň si načrtli podobu nové žádosti. 

Sejdu se s ředitelem ZŠ Kaplického (ST 8.00), abychom probrali chystaný první rok waldorfské 
třídy. 

Sejdu se se zástupci rodičů ze ZŠ Švermova (ST 9.00), diskutovat budeme o bývalé budově 
školy, přestavěné v ubytovací zařízení či v objekt k bydlení, které může mít poměrně vážné 
dopady na klima školy. 

Navštívím Úřad práce v Liberci (ST 14.00), abych s jeho ředitelkou diskutoval některá společná 
témata. 

Zahájím letošní ročník tzv. Dobi Cupu, sportovně-vědomostní soutěže, kterou pro liberecké 
základní školy pořádá ZŠ Dobiášova (ČT 9.00). 

Čeká mě prezentace Liberecké IS k připravovanému novému softwaru pro naše ZŠ (ČT 10.00). 

Sejdu se se zástupci Platformy pro sociální bydlení, jíž jsem mj. členem, abychom diskutovali 
detaily chystaného projektu housing first v Liberci (PÁ 13.00). 

 

Kultura 

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme řešit další přibližující se akce - slavnostní 
otevření Parku Clam-Gallasů a Liberecký jarmark. 

Sejdu se s Markem Ottlem, šéfem Big O´ Bandu a hybatelem liberecké kultury (PO 14.30). 

Zúčastním se slavnostního otevření Parku Clam-Gallasů a navazujícího podpisu memoranda k 
realizaci busty Franze Clam-Gallase (ST 10.00). 

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 
2017. (průběžná aktivita) 

 

https://zapisydoskol.liberec.cz/


Ostatní aktivity 

Předávání maturitních vysvědčení (PÁ 10.00). 

 

Před schválením 

Zasedá  zastupitelstvo města (ČT od 15:00), kam posílám materiál související s přijetím dotace 
na projekt Férové školy v Liberci, návrhy na individuální dotace (Advaita, hospic), programové 
dotace (sociální služby z KPSS a kulturní fond) a další. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden 

V minulém týdnu (15. 5. - 21. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání 
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

R. Gamba (IT ve škole), L. Průcha (Člověk v tísni) - koordinační tým projektu Vzdělávejme děti 
společně 

K. Altová (KultiVar) - možná spolupráce s městem 

M. Chochola, P. Pech, M. Nešporová (Agentura SZ) - koordinační tým spolupráce v začleňování 

P. Švec (Forbes) - diskuze o vyhlášce města k hazardním hrám 

J. Kanaloš (FO) - mentoring 

M. Fryč (FO) - diskuze o liberecké kultuře 

 


