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Z á p i s  

z 8. zasedání výboru pro vzdělávání  

19. října 2017 

Přítomni: 
PhDr. Milan Adamec, Mgr. Jan Berki, Ph.D., Mgr. Petra Gabarová, Mgr. Dana Lysáková, 

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., Ing. Marie Pavlová, Zbyněk Šrámek, Mgr. Zuzana Tachovská,  

Mgr. Libuše Vítová, Mgr.Hana Zábojníková, Jakub Zobín, Ing. Ondřej Červinka, Doc. PhDr. David 

Václavík, Ph.D., 

 

Hosté: 

PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, ‚Bc. Petr Machatý, (jednání se zúčastnil též jeden občan 

z řad veřejnosti) 

 

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

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) Návrh provozního rozpočtu MŠ a ZŠ na rok 2018 

4) Návrh rozpočtu – investice na MŠ a ZŠ v roce 2018 

5) Požadavky MŠ a ZŠ na dotace - mimořádné aktivity v roce 2018 

6) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 19. 10. 2017 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 12  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 19. října 2017 

1 člen v době hlasování nebyl přítomen 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

Členové výboru neměli k zápisu z minulého jednání žádné připomínky a vzali jej na vědomí. 

 

 

3. Návrh provozního rozpočtu MŠ a ZŠ na rok 2018 

Členové výboru obdrželi návrh na výši provozního rozpočtu školských příspěvkových organizací 

MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM) na rok 2018 zpracovaný odborem školství a sociálních věcí na základě návrhu 

rozpočtu jednotlivých organizací. 

I. Langr – v rozpočtech minimálně dodržet nastavené normativy a u základních škol je navrhováno 

zvýšení 10 % nad nastavené normativy. Z RUDu by mělo SML na děti v MŠ a ZŠ obdržet výrazně 

více peněz než v letech minulých, 

J. Berki – zda bude rozpočet SML projednáván v dostatečném předstihu a ne jako v loňském roce, 

proč u energií je u některých škol rozpočtovaná částka stejná jako v roce letošním, 

I. Langr – návrhy u energií vycházejí z požadavků ředitelů  
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Hlasování o usnesení k 3. bodu jednání: 

Pro: 12  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání po projednání doporučuje návrh provozního rozpočtu MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM 

zpracovaný odborem školství a sociálních věcí schválit v předložené výši. 

1 člen v době hlasování nebyl přítomen 

 

 

4. Návrh rozpočtu – investice na MŠ a ZŠ v roce 2018 

Členové výboru obdrželi návrh rozpočtu na opravy a investiční akce na školských příspěvkových 

organizacích (MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM) na rok 2018 zpracovaný odborem majetkové správy. 

P. Machatý – návrh vychází především z havárií a problémů z minulých let. Návrh je maximální 

s ohledem na personální možnosti odboru MS. Jsou tam zapracovány také požadavky na projektové 

dokumentace. 

D. Václavík – jak je to s rozvojovými projekty a zapojením odboru MS. V jaké výši je fond na 

školské organizace. Zda rozpočtovaná částka na opravy a investice ve výši 98 miliónů je reálná. 

P. Machatý – odbor MS připravuje projektovou dokumentaci pro rozvojové investiční projekty a 

předává odboru SR, který pak zpracovává projektovou žádost. Výše fondu na školské organizace je 

ve výši 50 miliónů Kč. Rozpočtovaná částka zhruba odpovídá částce, která bude proinvestována na 

školských organizacích v letošním roce. Odbor MS potřebuje, aby se SML nedostalo do 

rozpočtového provizoria, protože tato situace následně komplikuje včasné vyhlašování výběrových 

řízení. V lednu až únoru je nutné vyhlásit VZ na 2 školní kuchyně (cca 30 miliónů Kč) 

D. Václavík – zda nehrozí, že se z fondu na školské organizace peníze nepřevedou jinam a opravdu 

bude možné využít zmiňovaných 50 miliónů. 

P. Machatý – dle informací odboru ekonomiky by k takové situaci dojít nemělo 

J. Berki – návrh řeší především problémy zařazené v nejvyšších stupních problémů (4, 5) a 

nedostává se na méně závažné problémy. Dotaz, zda to nebude mít za následek, že se z neřešených 

menších problémů stanou problémy závažnější (4, 5). 

P. Machatý – tuto situaci nedokáže přesně odhadnout, ale odboru MS se stále daří počet problémů 

ve stupni 4 a 5 snižovat. Bohužel jsou tam některé kritické problémy např. výměníky ZŠ 

Vrchlického a ZŠ Sokolovská, kdy odbor MS neví, zda výměníky na vodu nebo páru. Odbor MS ctí 

odběr tepla od teplárny. 

M. Adamec – zda odbor MS pracuje s variantou, že 98 miliónů nedostane, zda nehrozí situace 

aktuálního zavírání MŠ, kuchyní, jídelen (např. kuchyň ZŠ Husova) aj. 

P. Machatý – z KHS nejsou žádné náznaky, že by někde hrozilo zavření nějakého provozu, 

případné vážnější problémy jsou neodkladně odstraňovány, KHS chápe, že je snahou SML řešit 

vážnější problémy komplexněji. 

Hlasování o usnesení ke 4. bodu jednání: 

Pro: 13  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání po projednání doporučuje návrh rozpočtu na opravy a investice na MŠ, ZŠ, 

ZUŠ a DDM zpracovaný odborem majetkové správy schválit v předložené výši. 
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I. Langr – informoval členy výboru, že v průběhu pohovorů s řediteli MŠ a ZŠ, kterým končí 

funkční období, ředitelé velmi chválili spolupráci s odborem MS 

 

 

5. Požadavky MŠ a ZŠ na dotace - mimořádné aktivity v roce 2018 

Členové výboru obdrželi požadavky MŠ a ZŠ na dotace – mimořádné aktivity. 

I. Langr – cílem je, aby školy v důsledku nemožnosti žádat o dotace z fondů dostaly finance formou 

neinvestičního příspěvku tak, aby s tím neměly složitou administrativu. Ředitelé dostali informace, 

že mají žádat na aktivity, na které by žádali v rámci dotačních fondů. 

J. Berki – nyní je problém schvalovat pravidla, proto by navrhoval dát finance ve výši, kterou 

ředitelé požadují, snažit se zjistit proč pouze 3 MŠ zaslaly požadavky na dotace. Zvážit, zda by 

nebylo vhodné do budoucna mít proaktivní přístup – např. říci, že budeme podporovat školní 

časopisy, soutěže aj. a chtít, aby většina škol se zapojila. Zaktivnit tak školy, které se zatím 

nezapojují. Nechat si však určitou částku na „jiné“ a mít prostor pro aktivity, kde se může objevit 

problém s možností financování. 

D. Václavík – nemá problém se školními časopisy a soutěžemi, ale úplně se neztotožňuje 

s aktivitami v podobě jarmarků; má problém s podporou kroužků, kdy je vybírán poplatek za 

kroužky a zvážit zda by nebylo vhodnější podpořit jen děti, které na poplatek za kroužky nemají. 

Letos dát volnou ruku náměstkovi pro školství a do budoucna nastavit systém. 

M. Adamec – zda to budou opravdu peníze navíc a nevzniká nějaký kvazifond, zda to nebude 

komplikace, škoda, že je to vše trochu narychlo a hektické 

I. Langr – snaha naplnit vůli ZM, které nechce, aby to byl fond. 

J. Berki – ZŠ by měly hrát roli komunitních center a k tomu realizace školních jarmarků přispívají, 

dovede si představit, že škola řekne, že na některé aktivity nemá kapacity a tudíž je nemůže 

realizovat. 

M. Adamec – není úplně nutné školám říkat, co mají nebo nemají dělat, nechat to na školách 

J. Berki – je otázka zda si mají školy konkurovat nebo nekonkurovat, zřizovatel by měl říkat, dělejte 

toto a my vám na to dáme peníze (volba by byla na škole) 

I. Langr – ZŠ střednědobé cíle - školy si volí vlastní cestu, jak cílů dosáhnout a snahou zřizovatele 

je podpořit jejich cestu k dosahování cílů také finančně 

D. Václavík – je na zvážení vytvořit strukturovanou částku na některé vymezené oblasti (např. 

komunitní činnosti, podpora demokracie – školní časopisy, školní parlament apod.) – vymezit na 

školu alokovanou částku, pokud škola bude aktivity realizovat, tak alokovanou částku obdrží. 

Nesuplovat to, co si školy mohou realizovat bez podpory a kde by měla jít podpora například od 

sdružení rodičů apod. 

 

Pro rok 2018 by bylo vhodné podpořit všechno v požadované výši. 

 

 

6. Různé 

J. Berki – dotaz ke školským radám a ke končícímu funkčnímu období některých ředitelů škol 

I. Langr – se všemi řediteli, kterých se týká konec funkčního období, probíhají pohovory, existují 3 

možná řešení (plošné konkurzy, konkurzy nerealizovat, výběrové konkurzy). Ředitelkám MŠ chci 

rozhodnutí sdělit před Vánoci a ředitelům ZŠ po novém roce. Byli osloveni členové školských rad 
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za zřizovatele, jaký je jejich postoj k případným konkurzům. Na příštím jednání výboru by se rád 

diskusi ke konkurzům věnoval více.  

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu 2017 

od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 110.  
 

 

 

V Liberci dne: 19. října 2017 

Zapsal: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 


