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Z á p i s  

z 10. zasedání výboru pro vzdělávání  

7. prosince 2017 

Přítomni: 
PhDr. Milan Adamec, Mgr. Jan Berki, Ph.D., Mgr. Dana Lysáková, Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., 

Ing. Marie Pavlová, Zbyněk Šrámek, Mgr. Zuzana Tachovská,  

Mgr. Libuše Vítová, Jakub Zobín, Mgr. Hana Zábojníková 

 

Nepřítomni: 

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

 

Hosté: 

PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, 

 

Veřejnost: 1 

 

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

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) Rozdělení finančních prostředků pro MŠ a ZŠ na mimořádné aktivity v roce 2018 

4) Plán činnosti výboru na 1. pololetí roku 2018 

5) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 7. 12. 2017 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 7. prosince 2017 

3 členové v době hlasování nebyli přítomni 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

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

 

3. Rozdělení finančních prostředků pro MŠ a ZŠ na mimořádné aktivity v roce 2018 

Členové výboru obdrželi návrh na rozdělení finančních prostředků do výše 800 000 Kč, která je na 

tyto aktivity alokována v rozpočtu města na rok 2018 

I. Langr – sdělil členům výboru, že z požadavků škol nebudou pokryty finance na jarmarky, 

vánoční aktivity, plesy apod. Další aktivity byly pokryty dle požadavků škol, pouze v několika 

případech došlo k mírnému krácení relativně vysokého požadavku. Školy, které i v minulosti byly 

aktivní a žádaly o prostředky z fondů, tak i pro rok 2018 dostanou finance na většinu svých 

požadavků. Pro 2 školy je připraven příspěvek na tzv. participativní rozpočtování (zapojení školních 

parlamentů do rozhodování o financování aktivit školy). 

Informace o rozdělení finančních prostředků bude jako informace předložena na prosincové jednání 

zastupitelstva města. 
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M. Adamec – zda nebudou zastupitelé finance na aktivity škol rozporovat 

I. Langr – položka 800 000 Kč byla projednávána také ve finančním výboru ZM a žádný problém 

nebyl, tak předpokládáme, že nebude problém ani v ZM 

J. Berki – např. u časopisů je různá forma, jak to škola řeší, jen se zamyslet, aby u některých aktivit 

nedocházelo k suplování výuky. Určitě vydávání časopisů podporovat, je jedno, jestli v tištěné nebo 

elektronické formě. 

I. Langr – pro letošní rok, vhledem k tomu, že ke změnám pravidel došlo až v létě a nebyl dostatek 

času připravit a projednat priority, co chce SML v rámci činnosti škol podporovat. Pro příští rok se 

již počítá, že budou tyto priority stanoveny. 

H. Zábojníková – dříve příspěvek na školní časopisy byl pouze na jeho vytištění a nebyl na jeho 

vlastní vytvoření 

M. Adamec – při nastavování pravidel dát jistou míru svobody a prostor školám 

I. Langr – počítá s tím, že dojde k vymezení kategorií, ale forma bude na školách 

J. Berki – požadavky na soutěže se objevují ve dvou rovinách – účast na soutěžích nebo pořádání 

soutěží. Zajímavé je, že na organizaci soutěže školy žádají méně financí, než když se soutěže 

zúčastní. Dále se u školních parlamentů objevuje sdružování parlamentů a ekotýmu. Také 

v kategorii jiné se objevují některé problematické aktivity. 

I. Langr – parlamenty v různé škole pracují různě a u škol, které jsou zapojeny do EKOŠKOLY 

mají opravu ekotými s parlamentem propojené, ale nevidím v tom problém 

J. Berki – záslužné jsou aktivity, kdy dochází k propojování žáků, učitelů a rodičů. Je otázkou zda 

když podporujeme školy mimo fondy, ponechávat ve fondech stejnou výši financí jako v minulosti 

nebo ji ponížit. 

Hlasování o usnesení k 3. bodu jednání: 

Pro: 10  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání souhlasí s rozdělením financí na mimořádné aktivity MŠ a ZŠ v roce 2018 

dle předložené tabulky. 

 

4. Plán činnosti výboru na 1. pololetí roku 2018 

L. Řebíčková – informovala členy výboru, že v současné době je dojednáván termín společného 

jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK a našeho výboru pro vzdělávání. 

Tématem by měla být problematika inkluzivního vzdělávání. Předběžně je domluveno, že společné 

jednání by se uskutečnilo 20. 2. 2018 od 16:00 hodin na Krajském úřadě Libereckého kraje.  

Hlasování o usnesení k 4. bodu jednání: 

Pro: 10  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání návrh plánu projednal a dohodl se, že bude doladěn na lednovém jednání 

výboru a předložen jako informace na lednové ZM. 

 

5. Různé 

H. Zábojníková – nelíbí se jí plošné konkurzy u ředitelů ZŠ 

I. Langr – usnesením tohoto výboru byly na minulém jednání, jak jistě víte, plošné konkurzy 

schváleny a zákon s nimi počítá a jsou legitimním krokem, aby případně stávající ředitelé dostali 
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každých šest let prostor obhájit své vize, ale také si udrželi vysokou míru motivace pro tak 

manažersky důležitou a zodpovědnou funkci.  

V rozpočtu odboru MS zatím nejsou pokryty výdaje na některé projektové dokumentace u MŠ a ZŠ, 

které byly sdruženy s energetickými úsporami, protože na ty se v současné době připravují projekty, 

až bude toto vyřešeno, tak je přislíbeno, že část financí na potřebné projektové dokumentace budou 

do rozpočtu majetkové správy vráceny 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 18. ledna 2018 od 

16:00 hodin v zasedací místnosti č. 110.  
 

 

 

V Liberci dne: 7. listopadu 2017 

Zapsal: Mgr. Lenka Řebíčková, tajemnice výboru 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 


