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Z á p i s  

z 5. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 24. května 2018 

Přítomni: 
PhDr. Milan Adamec, Mgr. Jan Berki, Ph.D., Ing. Ondřej Červinka, Mgr. Dana Lysáková, Ing. 

Marie Pavlová, Mgr. Zuzana Tachovská, Mgr. Hana Zábojníková, Jakub Zobín, Mgr. Libuše 

Vítová, Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D, 

 

Nepřítomni - omluveni: 

Mgr. Petra Gabarová, Zbyněk Šrámek, Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D  

 

Hosté: 

PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, Bc. Jaroslav Schejbal 

Veřejnost: 1 (zástupce parlamentu mladých při DDM Větrník) 

 

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

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) Plánované opravy a rekonstrukce na MŠ a ZŠ v období prázdnin (informace odboru MS) 

4) Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se 

stravováním žáků v období 2019 - 2022 

5) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 24. 5. 2018 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 24. 5. 2018 

2 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. Plánované opravy a rekonstrukce na MŠ a ZŠ v období prázdnin (informace odboru MS) 

Členové výboru obdrželi předem písemné informace o plánovaných opravách na MŠ a ZŠ v době 

letních prázdnin. Vedoucí odboru majetkové správy Bc. Schejbal na jednání výboru podrobněji 

informoval členy výboru o některých akcích na školách, které budou prováděny. 
 

Vítová L.- zda peníze alokované na opravy v MŠ a ZŠ budou vyčerpány 

Schejbal J. – předpokládá, že by se alokované peníze měly vyčerpat 
 

Langr I. – informoval členy výboru, že kromě financí na opravy MŠ a ZŠ jsou realizovány také 

velké investiční akce financované z IPRÚ (MŠ Beruška, ZŠ nám. Míru) 
 

Berki J. – tlumočil jménem školské rady při ZŠ Česká pochvalu za velmi dobrou spolupráci 

s odborem majetkové správy v oblasti realizace oprav a rekonstrukcí na základní škole 
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4. Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se 

stravováním žáků v období 2019 - 2022 

Členové výboru obdrželi předem písemné informace k Dotačnímu programu pro poskytování 

finančních prostředků na náklady spojené se stravováním žáků plnících povinnou školní docházku 

na území města Liberec, s výjimkou škol zřizovaných SML, LK nebo MŠMT. 

 

Langr I. - na konci tohoto roku končí platnost stávajícího programu, proto je předkládán návrh na 

vyhlášení nového, upraveného dotačního programu na období 2019 – 2022. 

Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním 

žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec na období 2016 – 2018 

je nově nahrazen Dotačním programem pro poskytnutí finančních prostředků na náklady 

spojené se stravováním žáků plnících povinnou školní docházku na území města Liberec, 

s výjimkou škol zřizovaných SML, LK nebo MŠMT, na období 2019 – 2022. 

Snahou předkladatele je opět poskytnout v rámci zodpovědnosti samosprávy za vymezené území 

rovnou a nedělitelnou podporu všem obyvatelům statutárního města, jejichž děti navštěvují na 

území SML školy všech zřizovatelů bez rozdílu. Názvem dotačního programu také lépe 

specifikujeme okruh možných žadatelů, tj. ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií jiných 

zřizovatelů (mimo SML, LK a MŠMT), jejichž žáci také plní povinnou školní docházku na území 

SML a jsou souběžně obyvateli města.  

Souběžně předkladatel navrhuje zvýšit dotaci o Kč 1,- na Kč 11,- na 1 odebraný oběd 

pro 1 stravovaného žáka, a to z důvodů růstu cen některých vstupů, jak je uvádí ČSÚ. Jde například 

o ceny zemědělských surovin (v průměru o 8 % v roce 2017) a potravin či vody (o 60 hal bez 

daně/m3 vody mezi lety 2016 a 2018). Ostatní podmínky dotačního programu zůstávají nezměněny. 

Z hlediska možných žadatelů se program týká následujících škol: 

 Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 

 DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s. r. o. 

 Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o. 

 

Hlasování o usnesení k 4. bodu jednání: 

Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 2 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání doporučuje ZM schválit Dotačním programem pro poskytnutí finančních 

prostředků na náklady spojené se stravováním žáků plnících povinnou školní docházku na území 

města Liberec, s výjimkou škol zřizovaných SML, LK nebo MŠMT, na období 2019 – 2022. 

 

 

5. Různé 

Zápisy do základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec 

Statistické údaje k 28. 5. 2018 

 
K uvedenému datu je ještě 66 míst blokováno duplicitním přijetím. 
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V případě nepřijatých žáků se jedná o žáky nespádové. Počet zatím povolených odkladů školní 

docházky se může ještě zvýšit, protože počet žádostí o odklad bylo na spádových ZŠ podáno 

celkem 220. 

https://zapisyzs.liberec.cz/zakladni-skoly  

 

Zápisy do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad 

Nisou 

Zápisy MŠ ve školním roce 2017 

 
 

Zápisy MŠ ve školním roce 2018 

Statistické údaje k 28. 5. 2018 

 
Poznámky ke statistickým údajům: 

5 letí – u 3 dětí zákonní zástupci podali přihlášky pouze do MŠ, které zřizuje MO Vratislavice nad 

Nisou, ale tam dítě s trvalým pobytem v Liberci nemá nárok na přednostní přijetí 

3 letí – umístění nepřijatých dětí bude řešeno na případné výjimky, tam kde je to možné. 

https://zapisyms.liberec.cz/materske-skoly  

 

Berki J.  - ZŠ Česká problém zrušených přechodů a tím ohrožení bezpečnosti žáků. 

- Zda není podobný problém také u jiné školy. 

- Zvážení případného přesunu prodejního stánku na stranu, kde je škola, aby děti nemusely 

přebíhat silnici, když si chtějí koupit svačinu. 

 

Adamec M. – otázka profilování základních škol 

- Zda je zájem města profilovat estetickou výchovu (tvořivou dramatiku) na ZŠ A. výšina, 

byla by škoda, kdyby tento směr nebyl zachován 

https://zapisyzs.liberec.cz/zakladni-skoly
https://zapisyms.liberec.cz/materske-skoly
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Langr I. – byl by rád, aby estetické třídy pokračovaly také na 2. stupni ZŠ, s ředitelem školy bude 

ještě v této věci jednat. 

 

Červinka O. – u konkurzu pan ředitel deklaroval, že chce pokračovat v profilaci estetické výchovy 

na škole, měl by svého záměru proto dostát, nemá-li ke změně opodstatněný důvod. 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 21. června 2018 od 

15:30 hodin v zasedací místnosti č. 110. 
Důvodem dřívějšího začátku jednání výboru je konání další akce pro zastupitele od 17:00 hodin 

v obřadní síni liberecké radnice. 

 
 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková, tajemnice výboru 

Ověřila: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru 


