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Z á p i s  

z 2. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 16. února 2017 

 

Přítomni: 
Mgr. Jan Berki, Ph.D., PhDr. Milan Adamec, Jakub Zobín, Mgr. Hana Zábojníková, Ing. Marie 

Pavlová, Zbyněk Šrámek, Mgr. Libuše Vítová, Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., Doc. PhDr. David 

Václavík, Ph.D., Mgr. Petra Gabarová, 

 

Nepřítomni: 

Mgr. Dana Lysáková, Mgr. Zuzana Tachovská, Ing. Ondřej Červinka 

 

Hosté: 

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous 

 

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

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) Dohody s obcemi Kryštofovo Údolí a Šimonovice o vymezení spádových obvodů 

základních škol pro děti trvale bydlící v uvedených obcích 

4) Návrh obecně závazné vyhlášky spádových základních škol v Liberci 

5) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 16. 2. 2017 

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 16. února 2017 

1 člen výboru byl v době schvalování programu nepřítomen 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

Členové výboru vzali zápis z minulého jednání na vědomí. 

 

 

3. Dohody s obcemi Kryštofovo Údolí a Šimonovice o vymezení spádových obvodů základních 

škol pro děti trvale bydlící v uvedených obcích 

Členové výboru obdrželi předem písemné informace k uvedenému bodu a návrhy veřejnoprávních 

smluv o vytvoření společného školského obvodu pro uvedené obce. 

Obec, která nezřizuje základní školu, je oprávněna tuto svou zákonnou povinnost naplnit tím, že 

zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí. 

Na základě dohod o vytvoření společného školského obvodu s obcemi Kryšofovo Údolí 

a Šimonovice tak budou definovány spádové základní školy pro plnění povinné školní docházky 

pro děti s trvalým pobytem v uvedených obcích.  
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- Pro děti s trvalým pobytem na území obce Kryštofovo Údolí byla zvolena Základní škola, 

Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace. 

- Pro děti s trvalým pobytem na území obce Šimonovice byla zvolena Základní škola, 

Liberec, Česká 354, příspěvková organizace. 

Spádové školy pro uvedené obce byly společně se zástupci obou obcí vytipovány s ohledem na 

demografický vývoj ve spádech daných škol a na relativně dobrou alternativní dopravní dostupnost.  

Veřejnoprávní smlouvy musí být vždy schváleny na obou stranách zastupitelstvy obcí. Na základě 

veřejnoprávních smluv je nutné provést úpravy obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují 

obvody spádových základních škol v Liberci. Zastupitelstvo obce Šimonovice již návrh 

veřejnoprávní smlouvy schválilo na svém zasedání dne 6/2/2017, zastupitelstvo obce Kryštofovo 

Údolí zatím smlouvu neprojednalo. 

Náměstek primátora PhDr. Ivan Langr vysvětlil členům výboru důvody uzavření veřejnoprávních 

smluv o vymezení spádových ZŠ pro děti z uvedených obcí. Dále vysvětlil problematiku smluvního 

finančního vyrovnání za 1 žáka, které je stanoveno na 7000,- Kč za žáka v první třídě. V dalších 

letech (druhá až devátá třída už je částka navržena jako symbolická 1 Kč za žáka). 

Hlasování o usnesení k 3. bodu jednání: 

Pro: 10  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání doporučuje ZM schválit: 

1) uzavření veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského obvodu pro děti 

s trvalým bydlištěm v obci Kryštofovo Údolí 

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského obvodu pro děti 

s trvalým bydlištěm v obci Šimonovice 

 

 

4. Návrh obecně závazné vyhlášky spádových základních škol v Liberci  

Členové výboru obdrželi předem písemné informace k uvedenému bodu a návrh obecně závazné 

vyhlášky spádových základních škol v Liberci.  

Na základě aktuálních údajů z evidence obyvatel bylo nutné provést úpravu OZV u většiny 

školských obvodů tak, aby v maximální možné míře došlo k eliminaci převisu poptávky nad 

nabídkou. Na základě předběžné dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcemi 

Šimonovice a Kryštofovo Údolí byly také nově definovány spádové ZŠ pro plnění povinné školní 

docházky pro děti s trvalým pobytem v uvedených obcích.  

Úpravy platné OZV jdou dvojím směrem: napravují některé historické přehmaty (přesun původních 

ulic do přirozeného spádu, náprava nepřirozeného dělení ulic aj.), které vycházejí vstříc veřejnosti, 

a formují obvody nově kvůli lokálním problémům s kapacitou škol. Ve všech případech se tvůrci 

OZV snažili citlivě zvažovat geografické hledisko, absolutní počty dětí v daných oblastech 

i možnost alternativní dopravy do škol (vedle OA i MHD a docházková vzdálenost pěšky). 

Náměstek primátora PhDr. Ivan Langr podrobněji vysvětlil členům výboru jak byly úpravy 

spádových obvodů prováděny. Podrobněji vysvětlil úpravy u ZŠ U Soudu, která může pro školní 

rok 2017/18 přijmout pouze jednu třídu žáků, ale ve spádovém obvodu školy bylo původně na dvě 

třídy dětí, což znamenalo skoro 30 dětí přesunout do spádových obvodů jiných ZŠ. Podobná situace 
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byla také u ZŠ Švermova, která měla ve spádovém obvodu na tři třídy dětí a může přijmout pouze 

dvě třídy. Zde bylo přesunuto do jiných spádových obvodů více jak 20 dětí. 

Hlasování o usnesení ke 4. bodu jednání: 

Pro: 10  Proti:  0 Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání doporučuje ZM vydat upravenou Obecně závaznou vyhlášku statutárního 

města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci. 

 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 23. 3. 2017, od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti č. 110. Od 17:00 hodin se bude konat společné jednání výboru pro 

vzdělávání a správní rady fondu vzdělávání. 

 

 

V Liberci dne: 17. února 2017 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 


