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Z á p i s
z 1. zasedání výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 

dne 21. ledna 2015

Přítomni:
Mgr. Libuše Vítová, Mgr. Zuzana Tachovská, Ing. Marie Pavlová, Mgr. Hana Zábojníková, 

Mgr. Anna Riedlová, Jakub Zobín, Zbyněk Šrámek,

Nepřítomni:
Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D. - omluven

Hosté:
PhDr. Ivan Langr

Mgr. Pavel Kalous

Z celkového počtu 8 členů přítomno 7 členů. Nadpoloviční většinu tvoří 5 členů. 

Výbor je usnášení schopný. 

Program:
1) Schválení programu jednání

2) Projednání a schválení jednacího řádu výboru

3) Projednání a schválení dotací na stravování žáků soukromých ZŠ

4) Informace – zápisy do ZŠ, kritéria

5) Různé

1. Schválení programu jednání

Mgr. Libuše Vítová zahájila 1. zasedání výboru pro školství, výchovu a vzdělávání a

předložila členům návrh programu.

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

Usnesení: 

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání schvaluje program jednání dne 21. ledna 2015.

2. Projednání a schválení jednacího řádu výboru

Mgr. Libuše Vítová předložila členům návrhy změn v jednacím řádu 

Doplnění textu:

1) Bod II., odstavec č. 4

Zasedání výboru jsou neveřejná. Výbor může usnesením rozhodnout o otevření jednání 

veřejnosti, v tomto případě tajemník komise zajistí zveřejnění pozvánky. Výstupy (usnesení) 

z jednání jsou veřejné a jsou zveřejněny na webových stránkách města www.liberec.cz.
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2) Bod III., odstavec č. 1

Na zasedání výboru se pořizuje prezenční listina. Docházka členů výboru je veřejná a je 

zveřejněna na webových stránkách města www.liberec.cz. Předsedající výboru po zahájení 

jednání zjistí počet přítomných členů a konstatuje, zda je výbor schopen se usnášet. Výbor je 

schopen se usnášet, účastní-li se jeho zasedání nadpoloviční většina všech členů výboru. 

Pokud se nejméně jeden den před jednáním výboru řádně omluví nadpoloviční většina členů 

výboru, předseda výboru prostřednictvím tajemníka jednání neprodleně zruší.

3) Bod III., odstavec č. 9

Zápis ze zasedání výboru podepisuje předseda výboru nebo jím pověřený člen výboru. Zápis 

musí obdržet každý člen výboru a v jednom vyhotovení zůstává pro archivaci materiálů 

výboru u tajemníka výboru. Zápis ze zasedání výboru vyhotovuje tajemník výboru. Zápisy 

z jednání výboru jsou veřejná a jsou zveřejněny na webových stránkách města 

www.liberec.cz. Jednání výboru je završováno usneseními, která vyhotovuje v písemné formě 

a podepisuje předseda výboru. Součástí zápisu je usnesení k jednotlivým projednávaným 

bodům. Usnesení jsou platná, jestliže s nimi vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech 

členů výboru.

Kompletní opravená verze jednacího řádu (Priloha_1_Jednaci_rad_vybor_SVV).

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

Usnesení: 

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání schvaluje jednací řád výboru pro školství, výchovu 

a vzdělávání v upraveném znění.

3. Projednání a schválení dotací na stravování žáků soukromých ZŠ

Usnesením zastupitelstva města č. 59/2011 v dubnu 2011 byl zřízen Dotační program pro 

poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků 

základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec 

(viz http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-

kultury/dokumenty/dotacni-program-pro-poskytnuti-financnich-prostredku-provozni-naklady-

spojene-se-stravovanim-zaku-zakladnich-skol-jinych-zri.html).

Dotačním programem byly stanoveny podmínky pro poskytnutí dotace. 

Odbor péče o občany obdržel žádosti od subjektů:

DOCTRINA – základní škola a mateřská škola, s. r. o.

Na Perštýně 404/44, 460 01 Liberec 4
Zaevidováno pod č. j. 165649/14 dne 3. 9. 2014. 
Žadatel uvádí nejvyšší počet stravovaných žáků 230. Výše dotace bude v tomto 
případě činit 552.000,- Kč (230 stravovaných žáků x 12,50 Kč x 192 obědů). 

Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského
Růžodolská 118/26, 460 01 Liberec 11
Zaevidováno pod č. j. 164204/14 dne 2. 9. 2014.
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Žadatel uvádí předpokládaný počet 160 stravovaných žáků. Výše dotace bude v tomto 
případě činit 384.000,- Kč (160 stravovaných žáků x 12,50 Kč x 192 obědů). 

Žádosti byly doručeny na předepsaných formulářích s požadovanými přílohami v termínu dle 

dotačního programu. 

Odbor péče o občany na základě přijatých žádostí vypracoval návrhy dodatků ke smlouvám 

o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování. Stávající smlouvy jsou v souladu 

s dotačním programem uzavírány na dobu určitou čtyř let, do 31. 12. 2015. Výše dotace 

je dle uzavřených smluv každoročně nově stanovena na příslušný kalendářní rok písemným 

dodatkem za podmínky schválení poskytnutí dotace zastupitelstvem města. Pro rok 2014 

činila dotace pro DOCTRINU – základní a mateřskou školu, s. r. o. 12,50 Kč na jeden oběd a 

pro Křesťanskou základní školu a mateřskou školu J. A. Komenského 12,50 Kč na jeden 

oběd. 

Pro rok 2015 je navrhována částka 12,50 Kč na jeden oběd. 
Doposud byla v rámci dotačního programu poskytnuta dotace:

Rok 2009 – 323.612,- Kč 

Rok 2010 – 863.526,- Kč

Rok 2011 – 802.188,- Kč

Rok 2012 – 813.264,- Kč

Rok 2013 – 825.697,- Kč

Rok 2014  - 718.664,- Kč (pozn.: 1 záloha z roku 2014 bude vyúčtována v lednu 2015)

Závěr k danému bodu:

1) Výbor nedospěl k jednoznačnému stanovisku a dohodl se v jednání pokračovat na 

dalším zasedání.

2) Na příští zasedání budou přizváni ředitelé obou soukromých škol, které žádají o dotaci 

na stravování žáků.

3) Oddělení školství a kultury na příští jednání výboru zjistí k dané věci následující 

údaje:

- Jaká je cena oběda pro dítě, celkovou cenu blíže specifikovat - rozčlenit na 

cenu potravin a výši režijních nákladů (co tyto režijní náklady tvoří).

- Kolik dětí na Křesťanské ZŠ a MŠ má trvalé bydliště v Liberci

- Kolik dětí na Doctrina ZŠ a MŠ má trvalé bydliště v Liberci

- Jaký je počet dětí na Doctrina ZŠ a MŠ, které nasoupily do školy v době, kdy 

nebyla soukromá a dokončují zde povinnou školní docházku.

4. Informace – zápisy do ZŠ, kritéria
Členové výboru obdrželi:

- přehled kritérií pro zápisy do 1. tříd na jednotlivých základních školách 

zřizovaných SML.
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- stanovisko k zápisům, které vydala veřejná obhájkyně práv (viz odkaz 
http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/zapisy-prvnaku-pod-tlakem-

reditele-musi-zajistit-rovnost-deti/ ).

5. Různé

1) Mgr. Zuzana Tachovská seznámila členy výboru s připravovaným praktickým 
seminářem, který bude určen vedoucím školních jídelen a bude zaměřen na 
problematiku zdravého stravování v jídelnách. Termín semináře je stanoven na 
12. února 2015

2) Členové výboru se dohodli, že zasedání výboru se budou konat každou druhou
středu v měsíci, od 17.00 hodin. Pozvánky budou členům výboru zasílány na 
uvedené e-mailové adresy.

1. polotetí 2. pololetí
11. 2. 2015 9. 9. 2015
11. 3. 2015 14. 10. 2015
8. 4. 2015 11. 11. 2015
13. 5. 2015 9. 12. 2015
10. 6.2015

3) Termín příštího zasedání středa 11. února 2015

V Liberci dne: 22. září 2014

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková

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

Přílohy zápisu:

Příloha 1 Schválený jednací řád

Příloha 2 Písemné stanovisko k bodu č. 3 od klubu TOP 09 Liberec




