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Z á p i s
z 2. zasedání výboru pro vzdělávání 

dne 18. února 2016

Přítomni:
Mgr. Libuše Vítová Jakub Zobín, Mgr. Hana Zábojníková, Mgr. Petra Gabarová, PhDr. Milan Adamec,
Zbyněk Šrámek, Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D., Mgr. Jan Berki, Doc. PhDr. David Václavík,

Nepřítomni:
Mgr. Dana Lysáková, Ing. Marie Pavlová, Mgr. Zuzana Tachovská, Ing. Ondřej Červinka,

Z celkového počtu 13 členů přítomno 9 členů. Výbor je usnášeníschopný. 

Program:
1) Schválení programu jednání

2) Kontrola zápisu a úkolů

3) Informace o průběhu zápisů do ZŠ

4) Příprava zápisů k předškolnímu vzdělávání v roce 2016, doporučená kritéria

5) Různé

1. Schválení programu jednání výboru dne 18. 2. 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 18. února 2016

(1 člen výboru nebyl v době hlasování přítomen)

2. Kontrola zápisu a úkolů

Doplnění informací k zápisu z 21. 1. 2016:

Členové výboru obdrželi opravené a doplněné tabulky od odboru MS dle požadavků, které byly vzneseny na 

jednání dne 21. 1. 2016:

- Přehled zadaných veřejných zakázek realizovaných v roce 2015 na školských zařízeních

- Plán předpokládaných oprav a případných investic na MŠ a ZŠ v roce 2016

Hlasování o usnesení k 2. bodu jednání:
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení:

Členové výboru pro vzdělávání vzali na vědomí zápis ze dne 21. ledna 2016

(1 člen výboru nebyl v době hlasování přítomen)

3. Informace o průběhu zápisů do ZŠ

Členové výboru spolu s pozvánkou na jednání obdrželi tabulku s počty dětí, které se na jednotlivé základní 
školy dostavily k zápisu. Pro ilustraci byl členům zaslán také přehledný vývoj počtu dětí (od roku 2003), 
které se dostavily k zápisům a porovnání s počty dětí, které následně v daných letech 1. září skutečně do 
prvních tříd nastoupily.

K předloženým materiálům proběhla krátká diskuse s konstatováním, že situace po zápisech není nakonec 
tak dramatická, jak to před zápisy podle mediální kampaně vypadlo.
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V současné době bude oddělení školství poskytovat pomoc rodičům, kteří obdrží rozhodnutí o nepřijetí a 
pracovníci jim pomohou vyhledat základní školu na území Liberce. 

4. Příprava zápisů k předškolnímu vzdělávání v roce 2016, doporučená kritéria

Členové výboru k uvedenému bodu obdrželi podkladové materiály:

- Doporučená kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání + předpokládané počty volných míst 

v MŠ zřizovaných SML pro školní rok 2016/2017

K předloženému materiálu proběhla krátká diskuse. Členové výboru byli informováni, že jednotný termín 

zápisu je stanoven na úterý 5. dubna 2016. Doporučená kritéria a informace k zápisům do mateřských škol 

zřizovaných SML budou pro občany zveřejněna ve Zpravodaji a také na webu města. 

5. Různé

PhDr. Milan Adamec se zeptal jak je SML připraveno na inkluzi ve školách zřizovaných SML

 SML k 1. 1. 2016 sloučilo základní školy praktické v Liberci, tento krok v žádném případě neznamená 
likvidaci tohoto segmentu škol. K uvedenému datu došlo také ke změně názvu na Základní škola, 
Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace. Případný úbytek dětí v této škole bude záležet na 
ochotě poradenských zařízení zařazovat žáky do tohoto segmentu. S ohledem na stotisícový Liberec 
se dá předpokládat, že bude nadále existovat skupina žáků, pro které bude individuální intgrace 
nevhodná a východiskem pro jejich vzdělávání bude skupinová integrace a zařazení do Základní 
školy, Liberec, Orlí 140/7.

 SML komunikuje s PPP v Liberci a snaží se ředitelům zprostředkovávat aktuální informace k danému 
problému

o úvodní porada ředitelů v srpnu 2015 (ředitelka PPP sdělila ředitelům ZŠ a MŠ co je bude 
v souvislosti se společným vzděláváním čekat a že bude velmi důležítá součinnost škol a 
poradenských zařízení)

o další plánovaná porada ředitelů bude 24. března 2016 (obsah bude zaměřen na předčasné 
nástupy k plnění povinné školní docházky, dále na otázku odkladů v plnění povinné školní 
docházky a důležitým tématem bude problematika společného vzdělávání a nejaktuálnější 
informace v dané oblasti)

Mgr. Zábojníková Hana zmínila problém agresivity žáků (viz medializovaný problém šikany učitelky na 
Střední průmylové škole v Praze)

 za prevenci rizikového chování na škole je zodpovědný ředitel, proto je nutné, aby tuto oblast 
nepodceňoval a využíval dostupné legislativní kroky (Příloha_1_Součinnost školy, orgánů činných 
v péči o dítě a orgánů činných v trestním řízení, Příloha_2_Odpovědnost dětí a mládeže)

 v případě šikany učitele musí každý učitel jednat sám za sebe a podle povahy věci podávat oznámení 
o přestupku nebo trestní oznámení (každý může a měl by aktivně využívat na svou obranu všech 
možností, které má k dispozici; Příloha_3_Ochrana pedagogů)

 problém má ještě jeden rozměr a tím je nízké právní vědomí nejen žáků, ale bohužel také učitelů

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 24. března 2016 od 16:00 hod v zasedací 
místnosti č. 110.

V Liberci dne: 18. února 2016

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání




