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Z á p i s  

ze 7. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 20. září 2018 

Přítomni: 
Mgr. Jan Berki, Ph.D., Ing. Ondřej Červinka, Mgr. Pavel Maškarinec,  

Ph.D., Mgr. Dana Lysáková, Zbyněk Šrámek, Ing. Marie Pavlová, Mgr. Zuzana Tachovská, 

Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., Mgr. Libuše Vítová, Mgr. Hana Zábojníková, Jakub Zobín,  

 

Nepřítomen - omluven: 

PhDr. Milan Adamec, Mgr. Petra Gabarová 

 

 

Hosté: 

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Philip Roden (LPI), Mgr. Pavel Kalous 

 

Z celkového počtu 13 členů přítomno 11. Výbor byl usnášeníschopný.  

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) První podnikatelský inkubátor v Libereckém kraji (https://lipo.ink/) – záměr spolupráce se 

základními školami 

4) Témata aktivit pro MŠ a ZŠ – mimořádné účelové příspěvky pro školy v roce 2019 

5) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 20. 9. 2018 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 8  Proti: 0            Zdrželi se: 0 (v době hlasování přítomno 8 členů výboru).  

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 20. 9. 2018 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

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

vědomí. 

 

3. První podnikatelský inkubátor v Libereckém kraji (https://lipo.ink/) – záměr spolupráce se 

základními školami 

Host jednání, ředitel LPI (sídlo: U Jezu 525/4 Liberec) pan Philipp Roden (e-mail pro@lipo.ink) 

seznámil přítomné s cíli Prvního podnikatelského inkubátoru v Libereckém kraji, včetně aktivit, 

které organizace realizuje a plánuje. 

V budoucnu by rádi rozšířili své působení i na základní školy ve spolupráci s profesionálními 

poradci, úspěšnými podnikateli apod. 

Dne 5. 12. 2018 se koná konference pro ředitele víceletých gymnázií a ZŠ, v této souvislosti 

zmínil praxi v Ústeckém kraji (již 25 odborně vyškolených učitelů), bližší lze nalézt na 

www.stages.global. 

Dne 26. 9. se koná tzv. Generátor, jehož cílem je poradit začínajícím podnikatelům, resp. lidem,                                                                               

kteří začátek podnikání zvažují. Každý pátek je pak k dispozici zdarma tzv. Ambulance 

(poradna). 
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Diskuze: 

D. Václavík – podnět ke spolupráci se školami v oblasti projektů na 2. stupni, v této souvislosti 

zmínil již třetím rokem probíhající soutěž pro středoškoláky s názvem Soutěž a podnikej. 

 

I. Langr – nabízí se setkání ředitelů základních škol zřizovaných SML s Philippem Rodenem 

v listopadu, LPI dále plánuje pozvat ředitele, kteří projeví zájem, na společné setkání 5. prosince 

2018. 

 

 

4. Témata aktivit pro MŠ a ZŠ – mimořádné účelové příspěvky pro školy v roce 2019 

Cílem je nadále ponechat školy mimo účelové fondy, do návrhu rozpočtu odboru SK je nyní 

zařazena částka 1 000 000 Kč. Všichni členové obdrželi návrh okruhy, které by byly školám 

poskytnuty. 

Do konce září 2018 vedoucí oddělení školství shromáždí případné podněty členů výboru v této 

oblasti, je možné následně vyhodnotit hlasováním per-rollam. 

 

Diskuze: 

D. Lysáková – navrhuje rozšířit témata o oblast fauna + flóra  

J. Berki – nemělo by být suplováno to, co má být zajištěno z jiného zdroje, ocenil mj. zařazenou 

prázdninovou aktivitu a edukační aktivity pro rodiče 

L. Vítová – měl by se zvážit způsob vyhodnocení žádostí 

I. Langr – výsledná témata je možné seřadit podle priorit a z nich při poskytování dotace vycházet 

 

Od této chvíle (16:55 hod) již nebyl výbor pro vzdělávání usnášeníschopný. 

 

 

5. Různé 

I. Langr - informoval o situaci na TUL (ZŠ Náměstí Míru), MŠ Pískovně (obnoven provoz po 

skončení rekonstrukce) a probíhajících jednáních o umístění třech tříd Waldorfského typu (objekt 

Gollova nebude možné do budoucna z kapacitních důvodů užívat, RM přijala usnesení vedoucí 

k rekonstrukci objektu bývalé ZŠ Na Žižkově, který by měl být od 1. 9. 2020 k dispozici pro třídy 

Waldorfského typu jako odloučené pracoviště ZŠ Kaplického).  

L. Vítová – v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí a tím i skončením působení stávajícího 

výboru poděkovala všem členům za jejich práci  

 

 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 

Ověřila: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání  

 


