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Z á p i s
z 1. zasedání výboru pro vzdělávání 

dne 21. ledna 2016

Přítomni:
Mgr. Libuše Vítová, Mgr. Dana Lysáková, Ing. Marie Pavlová, Mgr. Zuzana Tachovská, Jakub Zobín,
Mgr. Hana Zábojníková, Mgr. Petra Gabarová, PhDr. Milan Adamec, Zbyněk Šrámek, Ing. Ondřej Červinka,
Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D., Mgr. Jan Berki, Doc. PhDr. David Václavík, 

Hosté:
PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, Bc. Jaroslav Schejbal, Petr Machatý

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

Zasedání řídil místopředseda Ing. Ondřej Červinka (předsedkyně výboru byla z části jednání omluvena)

Program:
1) Schválení programu jednání

2) Kontrola zápisu a úkolů

3) Přehled plánovaných oprav a investic na MŠ a ZŠ zřizovaných SML v roce 2016

4) Aktuální informace a témata z rezortu školství

5) Různé

1. Schválení programu jednání výboru dne 21. 1. 2016

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání.

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání:
Pro: 9 Proti: 0   Zdrželi se: 0

Usnesení:

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 21. ledna 2016

(4 členové výboru nebyli v době hlasování přítomni)

2. Kontrola zápisu a úkolů

Doplnění informací k zápisu z 3. 12. 2016:

- Opatření v oblasti organizace MŠ zřizovaných SML budou zastupitelstvu města předložena až po 
schválení novely školského zákona v poslanecké sněmovně.

- Publikování úspěchů a aktivit základních škol
Členové výboru společně s pozvánkou na jednání obdrželi odkaz na výroční zprávy základních škol 
za rok 2015 + přehled některých vybraných informací z výročních zpráv. Dále členové výboru
obdrželi přehled více než 30 článků, které vyšly ve Zpravodaji jenom v roce 2015 o činnosti 
základních škol, zřizovaných SML.

- Bc. Schejbal - dodatečné informace k rozpočtu odboru majetkové správy pro rok 2016:
Do návrhu rozpočtu odboru byly zařazeny jen oprávněné náklady na opravy a investice. Tzn. takové, 
které je možné administrativně připravit a zrealizovat v roce 2016 (poptávky, projekty, výběrové 
řízení, realizace, vyúčtování v roce 2016).

Schválený rozpočet dle odboru MS neumožní další rozvoj, pokud nedojde k financování z dotací 
(např. MŠ Beruška, Na Pískovně)

Dále např: Kuchyně MŠ Kamarád: Záměrem odboru majetkové správy je, aby se každým rokem 
zrealizovala minimálně jedna kompletní rekonstrukce kuchyně (MŠ či ZŠ), případně dvě malé 
rekonstrukce. Kuchyně by zasloužily pozornost i z toho důvodu, že spotřebiče vykazují velkou 
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energetickou náročnost. Lze hovořit o kompletních rekonstrukcích nevyhovujících kuchyní a nebo 
alespoň o obměně kuchyňského vybavení za nové.

Na položkách oprav MŠ, ZŠ – jsou částky i po snížení pravděpodobně dostačující.

Hlasování o usnesení k 2. bodu jednání:
Pro: 9 Proti: 1 Zdrželi se: 0

Usnesení:

Členové výboru pro vzdělávání vzali na vědomí zápis ze dne 3. prosince 2015

(3 členové výboru nebyly v době hlasování přítomni)

3. Přehled plánovaných oprav a investic na MŠ a ZŠ zřizovaných SML v roce 2016

Členové výboru k uvedenému bodu obdrželi podkladové materiály:

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

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

K uvedeným materiálům proběhla diskuse. Na konkrétní dotazy k jednotlivým akcím odpovídali zástupci 
odboru majetkové správy Bc. Schejbal a P. Machatý.

Členové výboru žádají upravit předložený materiál „Přehled zadaných veřejných zakázek“ (u zrušených 
zakázek doplnit informace, zda byla akce zrealizována např. na výjimku RM nebo zda bude realizována až 
v roce 2016).

V otázce navyšování kapacit MŠ byla vznesena otázka, zda je to ještě potřebné.

K otázce navyšování kapacit ZŠ byli členové výboru informováni, že se SML pokouší získat prostředky 
prostřednictvím vypsaných dotací:

MŠMT vyhlásilo výzvu v rámci programu 133 310 „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 

zřizovaných územně samosprávnými celky“ (dále jen „program 133 310“). SML v dané výzvě předložilo 

projekty na navýšení kapacit v ZŠ Kaplického, ZŠ nám. Míru, ZŠ Broumovská a MŠ Pastelka. Povinnou 

přílohou projektové žádosti je usnesení ZM se souhlasem k podání žádosti MŠMT a se závazkem 

spolufinancování projektů v minimální výši 15 % nebo 30 % z celkových nákladů projektu. Zastupitelstvo 

města dne 17. 12. 2015 schválilo podání žádostí na MŠMT a závazek spolufinancování projektů v uvedené 

výši z celkových uznatelných výdajů, tj.:

- ZŠ Kaplického ve výši min. 30 %, z uznatelných výdajů 11 000 000,- Kč 

- ZŠ nám. Míru ve výši min. 15 %, z uznatelných výdajů 9 000 000,- Kč 

- ZŠ Broumovská ve výši min. 30 %, z uznatelných výdajů 13 000 000,- Kč 

- MŠ Pastelka ve výši min. 15 % z uznatelných výdajů 30 000 000,- Kč

Kromě výzvy MŠMT je do IPRÚ připravována projektová dokumentace na stavební úpravy uzavřeného patra 

ZŠ 5. května. Tyto úpravy by měly přinést další navýšení kapacit.

Kapacity základních škol zřizovaných SML

k 1. 9. 2014 8894

k 1. 9. 2015 9441

k 1. 9. 2016 9596

Aktuální počty žáků v ZŠ zřizovaných
SML ve školním roce

1. stupeň 2. stupeň 1. + 2. stupeň Naplněnost

2014/15 4795 3078 7873 88,52 %

2015/16 5088 3066 8154 86,37 %

SML řeší navyšování kapacit také vlastními silami. Jen za poslední dva roky navýšilo kapacity na 
základních školách o 702 míst.
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V roce 2016 by mělo probíhat financování oprav a rekonstrukcí fondovým způsobem a pokud nedojde 
k vyčerpání prostředků v příslušném roce, budou finance převedeny do dalšího roku.

Hlasování o usnesení k 3. bodu jednání:
Pro: 11 Proti: Zdrželi se: 1

Usnesení:

Členové výboru pro vzdělávání vzali na vědomí materiály předložené odborem majetkové správy a žádají o 

jejich doplnění a úpravu na základě připomínek členů výboru.

(1 člen výboru nebyl v době hlasování přítomen)

4. Aktuální informace a témata z rezortu školství

Členové výboru k uvedenému bodu obdrželi podkladové materiály:

Přehled změn, ke kterým došlo v roce 2015 v zákonech, vyhláškách a pokynech, které mají dopad do školství.

Dále náměstek primátora PhDr. Langr informoval členy výboru o vývoji situace v oblasti školských 
obvodů mateřských škol:

- Stanovisko MŠMT k návrhu zrušení povinnosti obce zřizovat školské obvody pro mateřské školy 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/stanovisko-k-navrhu-na-zruseni-povinnosti-obce-
zrizovat

- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchově opět 14. 1. 2016 přerušil projednávání 

vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Pokračovat v jednání by se mělo 3. 2. 2016.

- Vzhledem k tomu, že MŠMT nechce v novele zrušit školské obvody pro MŠ, byl připraven 
pozměňovací poslanecký návrh. Bohužel není jisté, zda tento poslanecký návrh získá proti vládnímu 
návrhu potřebnou většinu.

- Pokud neprojde v novele školského zákona zrušení školských obvodů pro MŠ, bude ZM předložen 
materiál s variantním řešením, jak s ohledem na novelu ŠZ řešit síť mateřských škol na území SML

Na základě předložených informací členové výboru dále diskutovali k problému školských obvodů pro MŠ:

- jeden školský obvod x více školských obvodů, překrývající školské obvody x nepřekrývající kolské 
obvody apod.,

- transparentní kritéria pro přijetí,
- garance míst v MŠ (od roku2018 už i pro tříleté děti)

5. Různé

 PhDr. Milan Adamec doporučuje, aby bývalá ředitelka ZŠ praktické Mgr. Hajduková byla navržena 
na ocenění za dlouholetou pedagogickou práci (41 let pedagogické práce v oblasti vzdělávání dětí 
se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzhledem k tomu, že na základě návrhu odboru již ocenění 
na krajské úrovni obdržela, je doporučeno podat návrh na udělení Medaile MŠMT.

 Mgr. Gabarová, pedagog  ZŠ Lesní, vyjádřila nespokojenost kolegů ze své školy s některými 
aktuálními články v médiích, souvisejících se „spádovou turistikou“.

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 18. února od 16:00 hod v zasedací místnosti 
č. 110.

V Liberci dne: 21. ledna 2016

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková

Ověřil: Ing. Ondřej Červinka, místopředseda výboru pro vzdělávání




