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Z á p i s  

z 6. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 21. června 2018 

Přítomni: 
PhDr. Milan Adamec, Mgr. Jan Berki, Ph.D., Ing. Ondřej Červinka, Mgr. Petra Gabarová, 

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., Mgr. Dana Lysáková, Zbyněk Šrámek,  

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

 

Nepřítomni - omluveni: 

Ing. Marie Pavlová, Mgr. Zuzana Tachovská 

 

Hosté: 

PhDr. Ivan Langr, Jan Marek – člen ZM, Mgr. Jaroslav Vykoukal – ředitel ZŠ A. výšina 

Veřejnost: 1 (zástupce parlamentu mladých při DDM Větrník) 

 

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

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací 

4) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 21. 6. 2018 

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 21. 6. 2018 

4 členové v době hlasování nebyli přítomni 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

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

 

3. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových 

organizací 

Členové výboru obdrželi předem písemné informace – majetkové přílohy MŠ zřizovaných SML, 

majetkové přílohy ZŠ a školských zařízení zřizovaných SML, přehled změn v majetkových 

přílohách. 

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam majetku svěřeného školským 

příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec a jsou nedílnou součástí 

zřizovacích listin. 

Hlasování o usnesení k 4. bodu jednání: 

Pro: 8   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání doporučuje zastupitelstvu města aktualizace majetkových příloh ke 

zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací schválit. 

3 členové v době hlasování nebyli přítomni 
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4. Různé 

Rekonstrukce ZŠ nám. Míru – informace o vzniklé situaci 

Langr I – SML, odbor strategického rozvoje a dotací, je před spuštěním realizace projektu 

rekonstrukce Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, p. o. v Ruprechticích (budov A i B). 

Veřejná zakázka se 2 krát opakovala, protože poprvé byl v předložené dokumentaci nesoulad mezi 

harmonogramem prací a smlouvou, což je v případě veřejných zakázek neodstranitelná chyba 

a bylo nutné veřejnou zakázku zrušit. Při druhém vyhlášení byla dokumentace již bez nedostatků a 

zakázku vysoutěžila stavební firma BREX. Vyučování žáků základní školy bylo provizorně 

plánováno v budově A, dodavatel ale, dle vyjádření odboru strategického rozvoje a dotací, na 

poslední chvíli rozporoval pobyt žáků v částečně rozestavěné budově s ohledem na zajištění jejich 

bezpečnosti.  

Pokud by SML nemělo soutěžit zakázku znovu a ohrozit tím přijetí hned tří na sebe navazujících 

dotací (1x IROP, 2 x OPŽP), muselo v průběhu několika málo dnů zajistit vyučování žáků ZŠ nám. 

Míru (14 tříd 1. a 2. stupně) v prostorách mimo objekt školy, a to s nástupem 3. září 2018. Odbor 

školství a sociálních věcí, na základě požadavku odboru strategického rozvoje a dotací, pomoci 

s řešením stávající situace, vyjednával s Krajským úřadem LK (jím zřizované školy), ZŠ 

Vrchlického, ZŠ Sokolovská (obě v lokalitě Ruprechtic), Technickou univerzitou v Liberci 

a soukromým Doctrina – Podještědským gymnáziem, s. r. o., které dlouhodobě sídlí v jedné 

z budov ZŠ Sokolovská a Klubem stolního tenisu v budově přilehlé k ZŠ Vrchlického. 

Z několika alternativ nakonec bude situace řešena tak, že 1. až 3. třídy (6 tříd – výuka, školní 

družina, stravování) budou v areálu ZŠ Vrchlického a ZŠ Sokolovská (ZŠ Vrchlického – 4 učebny, 

ZŠ Sokolovská – 3 učebny, Doctrina – PG – 2 učebny). Třídy od 4. do 9. ročníku (8 tříd) budou 

umístěny na Technické univerzitě v Liberci. TUL byla při řešení této mimořádné situace velice 

vstřícná a pomohou v rámci úvodní pedagogické praxe také s řešením dozoru při přesunu žáků na 

výuku tělesné výchovy do Vesce. V menze TUL se bude daných 8 tříd také stravovat. 

Od firmy Brex je přislíbeno předat k užívání hlavní budovu školy (budovu A) do konce 1. pololetí 

školního roku 2018/2019 tak, aby se do ní mohlo od února 2019 přesunout všech 14 tříd ZŠ nám. 

Míru. Smlouva ze strany firmy Brex je již podepsána a staveniště bude předáno 9. 7. 2018. 

Ve středu 20. 6. 2018 se na radnici konala schůzka s rodiči, kde byli seznámeni s řešením vzniklé 

situace. Ze strany SML bylo přislíbeno zajištění dopravy žáků na TUL a zpět. 

 

ZŠ Aloisina výšina – informace o situaci ve škole  

Jednání výboru se zúčastnil ředitel školy Mgr. Jaroslav Vykoukal 

Berki J. – zajímá nás hlavně budoucnost školy; na minulém výboru byl nastíněn podnět týkající se 

otázky zaměření ZŠ A. výšina. Nejednalo se o to, že by si výbor „chtěl smlsnout“ na vaší škole bez 

přítomnosti ředitele, ale byl to podnět od členů výboru. 

Langr I. – zajímá nás hlavně otázka tvořivé dramatiky na 2. stupni ZŠ – volitelné či nepovinné 

předměty 

Vykoukal J. – pro školní rok 2018/19 zůstávají všechny aktivity, které jsou v ŠVP (sborový zpěv, 

tvořivé dramatiky); uskutečnila se pedagogická rada (poradní sbor ředitele) – diskuse jak dále 

s tvořivou dramatikou, v příštím roce bude dokončen 1. cyklus, kdy vzdělávacím programem 

zaměřeným na tvořivou dramatiku prošli žáci od 1. do 9. ročníku a je plánována evaluace 

vzdělávacího programu. Na škole specializaci na tvořivou dramatiku má vystudováno 6 pedagogů 

včetně ředitele, kteří budou v aktivitách a v zaměření školy dále pokračovat. Problematika se bude 

řešit v rámci celého týmu lidí a nelze ji stavět na jednom člověku. Zodpovědnost za pokračování 

aktivit a činností jsem si vzal na starosti já jako ředitel školy. 

Berki J. – jak vnímáte současné klima v kolektivu zaměstnanců 
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Vykoukal J. – škola si prošla krizí, ale domnívám se, že se stav zklidňuje, proběhlo setkání 

s rodičovskou veřejností, vnímám, že rodiče jsou rozděleni na 2 skupiny; stávající garantka tvořivé 

dramatiky ze školy sice odchází na základě dohody, ale výuky a specializace bude pokračovat. 

 

Langr I. – kdy bude evaluace vzdělávacího programu estetických tříd probíhat, zda by bylo možné 

výbor pro vzdělávání za rok o výsledku informovat. 

 

Vykoukal J. – evaluace bude probíhat v jarních měsících roku 2019, počítám s pravidelnými 

schůzkami týmu lidí, kteří se budou na evaluaci podílet, počítám, že evaluace bude zpracována 

z pohledu učitelů, dětí a také rodičů. Na 1. stupni ZŠ jsou do tvořivé dramatiky zapojeni téměř 

všichni žáci a naopak v 8. ročníku z 27 žáků má zvolenu tvořivou dramatiku už jen 10 žáků a 

zbývající si volí jiné obory. Tyto skutečnosti počítáme také zohlednit v autoevaluaci. Škola měla 

původně 360 žáků a potřebovala přijímat také nespádové žáky. Dnes má 510 žáků a od září bude 

mít 530. 

 

Adamec M. – jak bude zajištěna projektová činnost od příštího roku a zda se bude škola i nadále 

snažit získávat finance na tvořivou dramatiku z mimorozpočtových zdrojů (dotace, granty) 

 

Vykoukal J. – před 2 lety při zřízení druhé pozice zástupce ředitele byly v náplni práce také činnosti 

projektového manažera; jako ředitel školy podepisuji všechny projekty a mám také zkušenosti 

s jejich zpracováním. Nemám srovnání, jak si škola stojí v získávání projektů v porovnání s jinými 

školami. Od letošního školního roku již školy nemohou žádat prostředky z fondu vzdělávání a 

z kulturního fondu SML, ale je jim poskytován příspěvek na činnost. V následujících letech bude 

zvažováno, do čeho se škola zapojí, aby nebyla projektová činnost na úkor kvality vzdělávání. 

 

Langr I. – ZŠ A. výšina byla v minulých letech jednoznačně nejlepší v získávání finančních 

prostředků z dotačních fondů města. 

 

Vykoukal J. – škola řeší řadu problémů, diskutuje o situaci a dalším rozvoji školy, pedagogický sbor 

podpořil ředitele. Dle informací MŠMT nebude dle nového financování hradit nepovinné předměty, 

proto nelze přesně říci, jak některé věci do budoucna budou. Chtěl by požádat o to, aby škola měla 

statut ZŠ a ZUŠ. Zvu členy výboru k návštěvě školy a seznámení se s prostředím. 

 

 

Doporučení, která vyplynula z diskuse 

- Mimořádná jednání školské rady na ZŠ A. výšina a ve školním roce 2018/19 častější 

setkávání členů školské rady, aby byla situace na škole monitorována. 

- Na konci školního roku 2018/19 pozvat pana ředitele na jednání výboru, aby členy 

seznámil s provedenou evaluací v estetických třídách a informoval o vývoji situace na 

škole. 

- Setkání s vedením školy, pedagogy a rodiči na začátku školního roku 2018/19 za 

eventuální přítomnosti náměstka primátora PhDr. Ivana Langra 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 20. září 2018 od 

16:00 hodin (místo bude upřesněno) 

 
 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková, tajemnice výboru 

Ověřila: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru 


