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Z á p i s  

ze 6. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 19. května 2016 

Přítomni: 
Jakub Zobín, Mgr. Hana Zábojníková, Mgr. Jan Berki, Mgr. Dana Lysáková, Ing. Marie Pavlová, 

Mgr. Zuzana Tachovská, Zbyněk Šrámek, PhDr. Milan Adamec, Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D., 

Mgr. Libuše Vítová, 

 

Nepřítomni: 

Ing. Ondřej Červinka, Doc. PhDr. David Václavík, Mgr. Petra Gabarová 

 

 

Hosté: 

PhDr. Ivan Langr, Bc. Jaroslav Schejbal 

 

Z celkového počtu 13 členů přítomno 10 členů. Výbor je usnášeníschopný.  

 

Program: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám – MŠ a ZŠ 

3) Informace od odboru majetkové správy - Přehled veřejných zakázek realizovaných a 

plánovaných na MŠ a ZŠ do září 2016 

4) Změny zřizovacích listin MŠ Pastelka a MŠ Stromovka 

5) Návrh plánu činnosti na 2. pololetí roku 2016 

6) Nastavení cílů kvality vzdělávání v základních školách zřizovaných SML (školní rok 

2016/2017) 

7) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 16. 6. 2016 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 16. června 2016 

2 členové výboru nebyli při projednávání bodu přítomni. 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

Otázkou počtu spádových obvodů MŠ se bude výbor zabývat v září. 

Systém elektronické podpory zápisů v MŠ byl představen pracovníkům odboru školství KÚLK, 

kteří jeho zavedení podporují a nabídli svou pomoc při konzultování formulářů (rozhodnutí o 

přijetí, rozhodnutí o nepřijetí apod.). 

K zápisu z 19. 5. 2016 nebyly žádné připomínky a členové jej vzali na vědomí. 

 

3. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám MŠ a ZŠ 

Členové výboru obdrželi majetkové přílohy ke zřizovacím listinám včetně přehledu změn, které 

jsou předkládány na jednání červnového zastupitelstva. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Hlasování o usnesení k bodu 3  

Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání projednal majetkové přílohy mateřských a základních škol zřizovaných SML 

a doporučuje ZM materiál v předloženém znění schválit. 

1 člen výboru nebyl při projednávání bodu přítomen. 

 

 

4. Informace od odboru majetkové správy - Přehled veřejných zakázek realizovaných a 

plánovaných na MŠ a ZŠ do září 2016 

Členové výboru obdrželi materiál předem a vedoucí odboru majetkové správy podal k materiálu 

stručné informace. 

Mgr. Berki písemně požádal, zda by bylo možné porovnat, jaké finanční prostředky na MŠ a ZŠ 

odbor MS žádal, na co peníze dostal a co je realizováno. 

Bc. Schejbal sdělil členům výboru, že požadované porovnání bude členům výboru předloženo 

v měsíci říjnu, aby mohly být zapracovány také akce, které budou realizovány až v období září až 

prosinec 2016. 

 

5. Změny zřizovacích listin MŠ Pastelka a MŠ Stromovka 

Členové výboru obdrželi změny zřizovacích listin MŠ Pastelka a MŠ Stromovka. Ke změnám 

zřizovacích listin dochází v souvislosti s přesunem odloučeného pracoviště. 

Důvodem uvedeného kroku jsou přetrvávající problémy v řízení a neutěšeného stavu na 

odloučeném pracovišti v Machníně. K přesunu řídících pravomocí tohoto pracoviště na Mateřskou 

školu, Liberec, Stromovka 285/1, p. o. by mělo dojít od 1. 9. 2016. V důsledku této organizační 

změny dojde také ke změnám kapacit v rejstříku škol a školských zařízení, které souvisí s přesunem 

pracoviště. 

Členové výboru k předloženému návrhu krátce diskutovali. 

Hlasování o usnesení k bodu 5  

Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 2 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání projednal materiál týkající se přesunu odloučeného pracoviště v Machníně 

pod MŠ Stromovka včetně souvisejících změn zřizovacích listin a doporučuje ZM materiál 

v předloženém znění schválit. 

 

 

6. Návrh plánu činnosti na 2. pololetí roku 2016 

Členové výboru obdrželi návrh plánu činnosti výboru pro vzdělávání na 2. pololetí roku 2016.  

Program bude předložen jako informace na jednání ZM dne 1. 9. 2016. 

K materiálu nebyly žádné připomínky. 

Hlasování o usnesení k bodu 6 

Pro: 10  Proti: 0  Zdrželi se: 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání souhlasí s návrhem programu na 2. pololetí. 
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7. Nastavení cílů kvality vzdělávání v základních školách zřizovaných SML (školní rok 

2016/2017) 

Členové výboru obdrželi materiál předem. 

Zřizovatel základních škol, tedy obec, může podle §12, odst. 5 zákona 561/2004 Sb., tzv. školský 

zákon, provádět hodnocení škol a školských zařízení na základě předem zveřejněných kritérií. 

SML. Úvodním materiálem Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání, který 

vznikl v březnu 2016, město tím zahájilo proces pravidelného srovnání každé z libereckých 

zápisových škol. 

Po provedené analýze bude pokračovat další krok, který má spočívat v postupném nastavování cílů 

a vyhodnotitelných indikátorů kvality. 

Smyslem nastavení cílů bude, že zřizovatel předloží hlavní cíle, které by školy měly plnit, ale 

způsob jakým budou cíle plněny, je na samotných školách. 

Součástí dokumentu jsou i ekonomické cíle rezortu školství, který navrhuje postupné zvyšování 

neinvestičního (provozního) příspěvku základním školám a také participaci zřizovatele, statutárního 

města Liberec, na odměňování učitelů. 

Cílem celého procesu není vytvářet žebříčky škol, ale postupné posouvání kvality jednotlivých škol. 

 

K předloženému materiálu výbor diskutoval a náměstek primátora PhDr. Ivan Langr průběžně na 

dotazy a připomínky členů výboru odpovídal. 

 

 

8. Různé 

 

 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 22. září 2016 od 16:00 hod 

v zasedací místnosti č. 110. 

 

 

 

 

V Liberci dne: 16. června 2016 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/prehled-zs_lbc_kriteria_15_16_rm.pdf

