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Z á p i s  

z 3. zasedání výboru pro vzdělávání  

22. března 2018 

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

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

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

 

Nepřítomni (omluveni): 

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D, Mgr. Libuše Vítová, 

 

Hosté: 

PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, 

 

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) Aktuální informace a témata z rezortu školství 

4) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 22. 3. 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 22. 3. 2018 

4 členové v době hlasování nebyli přítomni 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

Berki J. - provedl shrnutí společného jednání ZM a ZK, které členové výboru obdrželi v písemné 

podobně předem: 

1) Je dobré mít připravenou vlastní vizi (dobře podloženou), kterou proaktivně nabízíme. 

2) Pracovní skupina připravující podklady nesmí být příliš velká. Musí mít ale dobré zastoupení 

jak jednotlivých zainteresovaných skupin, tak oblastí kraje. 

3) Výbory, případně MASk, mohou sloužit jednak jako oponentský panel, jednak jako panel, 

který doporučuje řešení. Může dokonce vzniknout speciálně panel (vedle pracovní skupiny), 

kde bude mít každá oblast jednoho zástupce politického (výborů, MASk). 

4) Je dobré rozdělit materiál na tři fáze: popis a analýza situace – identifikace problémů – návrh 

opatření. 

5) V každé fázi by se vytvořil materiál na odborné bázi a následně vyhodnocoval i na bázi 

politické. 

6) V neposlední řadě je velmi důležité, aby podněty a vstupy splňovaly alespoň jednu 

z následujících charakteristik: jsou to data skutečně z terénu nebo jsou to data empirická 

(neměl by se do toho příliš promítat „jen“ něčí dojem). 

7) Bylo by dobré již do přípravy zapojit instituci, která nakonec materiál schvaluje. 
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Dále členové výboru obdrželi odkazy na některé dokumenty vydané MŠMT, které mají souvislost 

s tématem společného jednání výborů: 

Výzva na MAP II 

http://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Vyzva_MAP_II/Vyzva_MAP_II_fi

nal_vyhlaseni.pdf  

Metodika pro vnitřní evaluaci MAP a KAP 

http://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/sablony_ii/Metodika_pro_vnitrni_e

valuaci_PO3_MAP_a_KAP_verze3.pdf  

Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání 

http://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Vyzva_MAP_II/Metodika_rovnych

_prilezitosti_ve_vzdelavani_web.pdf  

Kodex školy (příloha Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání) 

http://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Vyzva_MAP_II/Priloha_1_Kodex_

skoly.pdf  

 

Řebíčková L. – informace o zapojení mateřských a základních škol zřizovaných SML do první 

výzvy Šablon: 

 zapojeno 30 MŠ (předpoklad financí – 12 183 106,00 Kč) – aktivity (personální podpora, 

DVPP, prevence logopedických vad a komunikačních problémů, individualizace vzdělávání v MŠ, 

spolupráce s rodiči – odborně zaměřená tematická setkání) 

 zapojeno 19 ZŠ (předpoklad financí – 20 942 188,00 Kč) – aktivity (personální podpora, 

DVPP, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových 

her, doučování žáků ohrožených sociálním vyloučením, příprava a vyučování žáků ZŠ ohrožených 

sociálním vyloučením, spolupráce s rodiči – odborně zaměřená tematická setkání) 

 

Václavík D. – poznamenal, že poskytování peněz v rámci projektů EU je velmi nesystémové a řeší 

financování pouze po dobu projektu; to, že se škola přihlásí ke Kodexu školy, ještě neznamená, že je 

školou rovných příležitostí. 

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

 

 

3. Aktuální informace a témata z rezortu školství 

Zápisy do MŠ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 

Podobně jako v loňském roce budou zápisy do mateřských škol zřizovaných statutárním městem 

Liberec probíhat s podporou zápisového portálu, který velmi dobře pomohl eliminovat duplicitní 

žádosti a umístit do MŠ všechny děti s trvalým pobytem v Liberci, které do 31. 8. 2017 dovršily 

věku tří let.  

Zápisový portál pro MŠ splnil očekávané cíle, proto v letošním roce byly do systému připojeny 

i mateřské školy na území MO Vratislavice nad Nisou. 

Termíny zápisů do MŠ: 

I. fáze vydávání žádostí   3. dubna 2018 až 2. května 2018 

II. fáze sběr vyplněných žádostí  3. května 2018 

Podrobnější informace k zápisům do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a 

MO Vratislavice nad Nisou jsou dostupné na zápisovém portále pro podporu zápisů do MŠ 

https://zapisydoskol.liberec.cz/ 

Zápisy do ZŠ k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019 

Na základě převažujících pozitiv bude webová aplikace využita letos také pro podporu zápisů 

v základních školách zřizovaných statutárním městem Liberec. 

http://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Vyzva_MAP_II/Vyzva_MAP_II_final_vyhlaseni.pdf
http://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Vyzva_MAP_II/Vyzva_MAP_II_final_vyhlaseni.pdf
http://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/sablony_ii/Metodika_pro_vnitrni_evaluaci_PO3_MAP_a_KAP_verze3.pdf
http://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/sablony_ii/Metodika_pro_vnitrni_evaluaci_PO3_MAP_a_KAP_verze3.pdf
http://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Vyzva_MAP_II/Metodika_rovnych_prilezitosti_ve_vzdelavani_web.pdf
http://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Vyzva_MAP_II/Metodika_rovnych_prilezitosti_ve_vzdelavani_web.pdf
http://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Vyzva_MAP_II/Priloha_1_Kodex_skoly.pdf
http://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Vyzva_MAP_II/Priloha_1_Kodex_skoly.pdf
https://zapisydoskol.liberec.cz/
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Očekávané cíle zavedení zápisového portálu: 

 poskytnutí seznamu dětí dle spádových oblastí jednotlivých základních škol ředitelům škol 

 poskytnutí online informací rodičům o přijetí/nepřijetí jejich dítěte v seznamech žádostí do 

ZŠ a možnost rezervace konkrétního času zápisu, aby nemuseli s dítětem čekat,  

 zjednodušení administrace pro vedení ZŠ, tisk vybraných dokumentů přijímacího řízení,  

 informace škole, že je dítě přijato na více ZŠ,  

 informace pro spádovou školu o dětech, jejichž rodiče se nikam k zápisu nedostavili (možné 

předání podnětu OSPOD)  

 poskytnutí zpětné vazby zřizovateli a oddělení školství 

Termíny zápisů do MŠ: 

I. fáze vydávání žádostí   3. dubna 2018 až 25 dubna 2018 

II. fáze sběr vyplněných žádostí  26. dubna 2018 

Podrobnější informace k zápisům do základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec jsou 

dostupné na zápisovém portále pro podporu zápisů do ZŠ http://zapisyzs.liberec.cz/  

Počty dětí v jednotlivých spádových obvodech - zápisy v roce 2017 a předpoklad pro rok 2018 

Členové výboru obdrželi tabulku údajů (viz příloha), vycházející z předpokládaného počtu dětí, 

které dosáhly školního věku a jsou trvale hlášeny na území školských obvodů spádových 

základních škol, a to včetně cizinců (kteří zde mají místo hlášeného pobytu). Pro srovnání jsou 

uvedena reálná data, která se týkala zápisů v roce 2017. 

Kromě spádových základních škol jsou na území města také školy nespádové (ZŠ Doctrina, ZŠ a 

MŠ Křesťanská, ZŠ Orlí, ZŠ a MŠ logopedická, ZŠ a MŠ pro tělesně postižené), kam samozřejmě 

některé děti ze školských spádových obvodů nastoupí v září 2018 také. 

 

Václavík D. – problém, že v některých oblastech se velmi často mění spádové obvody 

 

Berki J – čím to je, že ZŠ Kaplického loni 3 třídy (tedy 2 běžné + 1 waldorfská) 

 

Langr I. – také v loňském roce byl počet spádových dětí sice na 2 běžné třídy, ale počty byly 

z hlediska naplněnosti ekonomické, proto v letošním roce došlo k drobné úpravě části školského 

obvodu a přesunem ulice, na kterou všechny navazující ulice spadaly k ZŠ Česká. 

 

Berki J. – dotaz, zda je známo, z kterých spádových obvodů ZŠ Ještědská nabírala nespádové děti, 

ZŠ Husova 3 třídy (2 běžné + 1 třída - bilingvní výuka s rozšířenou výukou německého jazyka) – 

proč je někde specializace umožňována a vytváříme tak výběrovou třídu. SML jako zřizovatel by 

měl jasně deklarovat, zda umožní a podporuje specializace základních škol. 

 

Langr I. – ZŠ Husova je historicky školou s rozšířenou výukou jazyků, navíc škola částečně 

metodou CLIL toto dělá. Na bilingvní výuku mohou žáci ZŠ Husova v dalším studiu navázat 

například na šestiletém studiu na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci nebo na Gymnáziu Friedricha 

Schillera v Pirně. Podobný model si dokáže v budoucnu představit třeba na ZŠ a ZUŠ Jabloňová, 

a to v případě třídy pro děti s uměleckým nadáním.  

 

Červinka O. – bilingvní třídu na ZŠ Husova podporuje, protože škola již dlouhodobě velmi dobře 

ve výuce využívá rodilých mluvčích, 40 let je to škola s rozšířenou výukou jazyků, aktivně 

spolupracuje s Goethe-Institutem 

 

http://zapisyzs.liberec.cz/
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Václavík D. – když už je v obecních školách nabídnuta alternativa montessori třídy (ZŠ 5. května), 

waldorfské třídy (ZŠ Kaplického – odloučené pracoviště Gollova), je vznik bilingvní třídy 

oprávněný 

 

Berki J. – nechce, aby jeho stanovisko bylo chápáno, jako že se staví proti specializacím, ale pokud 

specializace ano, tak by to mělo být politickým rozhodnutím včetně jasné deklarace 

 

Václavík D. – v 90. letech v souvislosti s kurikulární reformou se řada škol profilovala, 

specializovala. Je však nutné, aby u případné specializace byla zaručena kvalita a garance (personál, 

vybavení, prokázané zkušenosti) 

 

Langr I. – domnívá se, že v případě specializace je nutné, aby iniciativa vzešla zdola, od ředitelů 

škol 

 

Berki J. – je třeba přijmout stejný přístup ke všem školám, že v případě specializace je nutná 

kvalita, (pokud by to mělo být podpořeno), říci si jakou cestou chceme u škol zřizovaných SML jít 

(tj. zda běžná + 1 speciální), 

 

Červinka O. – dovede si v případě ZŠ Ještědské po vybudování sportovního zázemí představit, že 

by to byla škola se sportovní specializací. Dříve tam bylo zaměření na lyžování, protože škola leží 

v blízkosti Ještědu. Zatím zde chybí dostatečná infrastruktura. 

ZŠ Lesní byla dříve zaměřena na matematiku, proto v povědomí některých rodičů stále může být, 

že absolventi mají větší šance na školách s přírodovědným zaměřením. 
 

Adamec M. – domnívá se, že nestačí nějaká politická deklarace ohledně případné specializace škol, 

ale důležité je, jakou cestou se chce škola vydat, zda existuje zájem školy se specializovat a neméně 

důležité je, že si to musí škola iniciativně odpracovat (tj. nestačí, aby na škole byla např. kroužek 

francouzského jazyka a škola deklarovala, že se zaměřuje na francouzštinu …) 

 

4. Různé 

Langr I. – jsou vyhlášeny konkurzy na ředitele základních škol, u kterých k 31. 7. 2018 končí 

funkční období, přestože jsme se snažili maximálně propagovat vyhlášení konkurzů, tak pouze u tří 

škol je přihlášen více než jeden uchazeč. V případech, kde je přihlášen jeden uchazeč, tak se jedná 

vždy o stávající ředitele. 

 

Václavík D. – dotaz, jak dále s konkurzy, zda opakovat plošné vyhlášení jako letos nebo vyhlašovat 

konkurzy pouze výběrově 

 

Langr I. – kandidátů na místa ředitelů je pravděpodobně méně, protože plošné konkurzy vyhlásil 

také LK na svých školách a také další města v kraji (Turnov, Česká Lípa, …), v neposlední řadě 

může odrazovat také nepopulární administrativa, protože ředitel je bohužel v dnešní době spíše 

úředníkem než pedagogem 

 

Václavík D. – domnívá se, že jistým hlediskem, proč je uchazečů málo, je to, že lidé nejsou ochotni 

přihlásit se tam, kde „souboj“ považují za předem prohraný, protože se tam bude hlásit stávající 

ředitel. 

 

Červinka O. – školské rady, kde má zřizovatel jmenovaného svého zástupce, mohou na konci 

funkčního období ředitele doporučit, zda má být na tuto pozici vyhlášen konkurz  

 

Langr I. – od žádné školské rady jsem neobdržel návrh na vyhlášení konkurzu, v rekonkurzech 

vidím přínos minimálně v tom, že si stávající ředitel vyhodnotí svou práci a stanoví si úkoly pro 

další období 
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Adamec M. – plošné konkurzy dle mého názoru nemají smysl, dochází k rozkolísání a nejistotám 

v učitelských sborech 

 

Václavík D. – v některých státech může být ředitel na jedné škole pouze 2 funkční období za sebou 

(následně se může, pokud je kvalitní, ucházet o místo na jiné škole), toto bohužel není princip u nás 

 

Berki J. – u nás nejsme schopni tuto skutečnost akceptovat, neumíme obhajovat svoji práci 

 

Červinka O. – u nás je nesystémově nastaveno 6-leté období, jinde ředitel na jedné škole může 

setrvat 1 až 2 volební období, u nás se to zavedlo tak, aby se ředitelé „nezabetonovávali“ a 

v případě, že to na škole nefunguje, tak aby alespoň po 6 letech bylo možné vyhlásit konkurz. To, 

že se na posty ředitelů hlásí málo uchazečů, je v tom, že ředitel je dnes hlavně úředníkem. 

 

Langr I. – oznámil členům výboru, že rada města schválila ještě vyhlášení konkurzu na ředitele MŠ 

Sluníčko z důvodu rezignace ředitelky k 31. 7. 2018. 

 

Gabarová P. – množství administrativních povinností přibylo také učitelům, dále nejen ředitelé, ale 

i učitelé jsou vystaveni zvyšujícímu tlaku rodičů, protože všichni „rozumí školství“ 

 

Adamec M. – souhlasí s vysokou administrativní zátěží ředitelů, ředitelé jsou kontrolováni 

nejrůznějšími odborníky (BOZP, PO, KHS, ČŠI, ekonomika a účetnictví, pracovně-právní vztahy, 

zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců apod.) a jsou tak vystaveny permanentnímu tlaku 

státních kontrolních institucí, je od nich vyžadováno, aby byly odborníky na všechno. 

 

Václavík D. – domnívá se, že problémem českého školství jsou neustálé změny a nestabilita 

 

Adamec M. – jednou je do škol prosazována etická výchova, podruhé branná výchova, dále 

matematika … 

 

Červinka O. – otázka, jak může zřizovatel pomoci školám s velkou administrativou, např. sjednotit 

revize, BOZP, popř. jiné oblasti. 

 

Adamec M. – kraj už dávno chtěl vysoutěžit nějakou firmu na BOZP, ale byl by to vzhledem 

k velmi odlišným podmínkám jednotlivých škol problém, jednotná firma by byla spíše větší zátěží 

pro školy, než když mají nasmlouvány odborníky dle svých konkrétních podmínek. 

 

Zábojníková H. – společná firma pro revize či BOZP může být problémem, protože z trestně 

právního hlediska za tyto oblasti zodpovídá ředitel nikoli zřizovatel. 

 

Červinka O. – optimalizace administrativy, celé věci by pomohlo, kdyby kontrolní orgány 

požadovaly (to platí obecně)) pouze informace, které si nemohou samy dohledat. 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 

16:00 hodin v zasedací místnosti č. 110. 
 

Zapsal: Mgr. Lenka Řebíčková, tajemnice výboru 

Ověřil: PhDr. Ivan Langr, náměstek primátora 



Pořadové 

číslo
Základní škola

Přdpokládaný počet 

dětí ve spádovém 

obvodu ZŠ  

dle registru obyvatel

Počet dětí ze 

spádového obvodu 

ZŠ, které se 

dostavily k zápisu

(dle údajů ředitelů 

ZŠ, které byly 

předány na 

oddělení školství)

Počet 

1. tříd

Počet žáků 

v 1. třídách

Počet

 9. tříd

Počet žáků

 v 9. třídách

Průměrná 

naplněnost 

tříd ve škole

Přdpokládaný počet dětí 

ve spádovém obvodu ZŠ  

dle registru obyvatel

Počty dětí z 

registru obyvatel 

v době úpravy 

spádové vyhlášky

Počet 

tříd

Počet 

žáků
Poznámka

1 Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace 64 70 3 72 2 49 23,4 70 68 3 78

2 Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace 57 46 2 51 1 26 22,75 45 50 2 52

3 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace 86 72 2 54 2 45 23,7 70 69 3 78

4 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace 63 + 16 *) 67 3 74 3 61 24,2 68 + 13 *) 68 3 78

5 Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace 87 96 3 75 3 58 23,3 92 92 3 81

6 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace 58 61 2 56 2 49 28,17 64 57 2 + 1 78 1 třída - NJ

7 Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace 65 60 2 56 2 48 25,1 66 61 2 56

8 Základní škola,  Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace 75 + 10 *) 66 3 80 3 57 24,37 58 + 3 *) 55 2 56

9 Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 33 34 3 58 1 12 20,56 28 32 1 + 1 52 1 třída Waldorf

10 Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 38 38 1 34 1 23 23,36 43 42 1 + 1 42 1 třída Machnín

11 Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 65 72 2 56 2 49 24,86 59 61 2 56

12 Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace 57 46 2 55 1 25 26,54 38 33 1 30

13 Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace 24 23 1 27 1 22 22,89 32 30 1 25

14 Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace 33 27 1 24 1 22 24,92 33 33 1 26

15 Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace 54 44 2 42 2 42 22,12 49 51 2 52

16 Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 58 44 2 48 1 19 24,29 46 47 2 52

17 Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace 34 28 1 29 1 19 22,82 28 30 1 28

18 Základní škola,  Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 62 51 2 48 2 45 22,74 66 63 2 54

19 Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace 73 37 3 83 2 43 22,91 51 53 2 + 1 77 1 třída Montessori

20 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 48 35 2 41 2 42 22,33 55 54 2 55

1134 + 26 1017 42 1063 35 756 1061 + 16 1049 38 + 4 1106

*) společné školské obvody - ZŠ Ještědská pro děti z Kryštofova Údolí; ZŠ Česká pro děti ze Šimonovic
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