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Z á p i s
ze 5. zasedání výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 

dne 13. května 2015

Přítomni:
Mgr. Libuše Vítová, , Mgr. Hana Zábojníková, Zbyněk Šrámek, Mgr. Pavel Maškarinec 
Ph.D., Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., Mgr. Jan Berki, PhDr. Milan Adamec, Mgr. Dana 
Lysáková

Nepřítomni:
Ing. Ondřej Červinka – omluven
Mgr. Anna Riedlová – omluvena 
Jakub Zobín – omluven
Mgr. Zuzana Tachovská – omluvena
Ing. Marie Pavlová - omluvena

Hosté:
PhDr. Ivan Langr

Mgr. Pavel Kalous

Z celkového počtu 13 členů přítomno 8 členů. Nadpoloviční většinu tvoří 7 členů. 

Výbor je usnášeníschopný. 

Program:
1) Kontrola zápisu a úkolů

2) Schválení programu jednání dne 13. 5. 2015

3) Vyhodnocení přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 

a informace o případné budoucí elektronizaci podávání přihlášek

4) Pravidla - Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání SML

5) Různé

1. Kontrola zápisu a úkolů

Členové výboru vzali na vědomí informaci Mgr. Lysákové o její nepřítomnosti na výboru dne 
8. 4. 2015, předsedkyně výboru zdůvodnění uznala a nepřítomnost je považována za 
omluvenou.

Mgr. Berki předložil členům výboru vzorový návrh Jednacího řádu pro školské rady 

základních škol. Na základě krátké diskuse se členové dohodli, že do jednacího řádu bude 

ještě doplněn výčet pravomocí, které školská rada má a upraven počet dní, kdy musí být zápis 

ze školské rady předán řediteli školy.

2. Schválení programu jednání výboru dne 13. 5. 2015

Předsedkyně výboru předložila členům návrh programu jednání výboru pro školství, výchovu 

a vzdělávání s doplněným bodem č. 4 a nechala o navrženém programu hlasovat.

Hlasování o usnesení k 2. bodu jednání:
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení: 

Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání schvaluje program jednání dne 13. května 2015.
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3. Vyhodnocení přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 
a informace o případné budoucí elektronizaci podávání přihlášek

Výbor diskutoval nad předloženými statistickými údaji a informacemi:

v souladu s § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. byl po projednání s řediteli MŠ stanoven 

jednotný termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na úterý 31. 3. 

2015 (pro děti do běžných tříd).

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky mají zákonem zajištěno 

přednostní právo na přijetí k předškolnímu vzdělávání, je ale nutné, aby se zákonní zástupci 

k zápisu dostavili, protože po ukončení správního řízení je problematické, vzhledem 

k naplněnosti mateřských škol, hledat pro tyto děti volné kapacity.

Ze zákona o přijetí dítěte do mateřské školy rozhodují výhradně ředitelé mateřských škol. 

Zřizovatel doporučil, aby v případě přijímaní zohlednili následující kritéria:
1. kritérium Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky

2. kritérium Dítě, které splňuje současně podmínky:
dovrší věk 3 let k 31. 8. 2015
trvalé bydliště v Liberci
sourozenec v dané MŠ

3. kritérium Dítě, které splňuje současně podmínky:
dovrší věk 3 let k 31. 8. 2015
trvalé bydliště v Liberci

4. kritérium Dítě, které splňuje současně podmínky:
dovrší věk 3 let k 31. 8. 2015
sourozenec v dané MŠ
bydliště v některé z těchto obcí: Šimonovice, Kryštofovo údolí, Janův Dul, 
Stráž nad Nisou, Jeřmanice, Zdislava

5. kritérium Dítě, které splňuje současně podmínky:
dovrší věk 3 let k 31. 8. 2015
bydliště v některé z těchto obcí: Šimonovice, Kryštofovo údolí, Janův Důl, 
Stráž nad Nisou, Jeřmanice, Zdislava

6. kritérium Ostatní děti, které dovrší k 31. 8. 2015 věk 3 let
7. kritérium Ostatní děti, i mladší 3 let

Pro Mateřskou školu, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkovou organizaci, platí při stanovování kritérií 

usnesení RM č. 180/2013 (děti zaměstnanců KNL do naplnění kapacity jedné třídy).

V současné době probíhá správní řízení:

1) Ředitelé MŠ museli nejpozději do 30 dnů vydat rozhodnutí o přijetí a nepřijetí (tj. do 

30. 4. 2015)

2) Rodičům nepřijatých dětí běží zákonná lhůta (15 dní) na podání odvolání proti 

rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání o nepřijetí se podává prostřednictvím ředitele MŠ ke 

Krajskému úřadu Libereckého kraje, který v dané věci je odvolacím orgánem.

3) Počet podaných přihlášek na MŠ je více jak dvojnásobný než by měl být odhadovaný 

počet dětí, které by měly nastoupit do MŠ (dle matrik a odhadů oddělení školství a 

kultury MML).

4) Vzhledem k počtu podaných přihlášek je velmi pravděpodobné, že někteří rodiče 

obdrželi kladná rozhodnutí na více MŠ. V dané věci záleží na tom, jak rychle rodiče 

sdělí ředitelům MŠ, na kterou školu nastoupí a na kterou ne. Žádný zákon tento problém 

neřeší a vzhledem k ochraně osobních údajů si ředitelé nemohou vyměňovat informace 

a ani zřizovatel nemá možnost tyto informace získávat.
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Všechny děti v posledním roce před zahájením školní docházky, jejichž rodiče podali 

přihlášky k předškolnímu vzdělávání, byly do mateřských škol přijaty. 

Odbor školství kultury a sociálních věcí eviduje v současné době 4 zájemce v posledním roce 

před zahájením školní docházky, bohužel v těchto případech nebyly podány přihlášky a tudíž 

děti nemohly být k předškolnímu vzdělávání přijaté.

Pan Šrámek v rámci diskuse vznesl dotaz: Kdo může kontrolovat, zda ředitelky doporučená 

pravidla dodržují. K danému dotazu byly podány následující informace:

- pravidla mohou být pouze doporučující, protože stanovení kritérii v souladu se 

zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je plně 

v kompetenci ředitele MŠ

- ředitelka je správním orgánem a musí při přijímání žáků postupovat podle zákona

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- v případě pochybností v procesu přijímání mají zákonní zástupci možnost se odvolat,

odvolacím orgánem je Krajský úřad Libereckého kraje, který případná napadnutá 

rozhodnutí prozkoumává

4. Pravidla - Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání SML

Členům výboru byl zaslán návrh Pravidel přidělování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj 

vzdělávání SML, kde v bodě 2. je doplněna odrážka, že výzvy budou poskytovány také na 

podporu pravidelné a dlouhodobé činnosti v oblasti vzdělávání. Toto doplnění bylo do 

pravidel zapracováno na základě požadavku z výboru pro školství, výchovu a vzdělávání.

Upravená pravidla budou předložena dne 19. 5. 2015 na jednání RM a následně na květnové 

jednání ZM.

V souvislosti s pravidly proběhla ještě krátká diskuse, že je nutné komplexněji přetvořit 

pravidla a statuty fondů nejlépe „do nového roku s novými pravidly“. 

Některá doporučení, která padla v diskusi:

 u odkazů na zákony uvádět dovětek ve znění pozdějších předpisů

 jednoznačně vymezit právnické osoby a fyzickou osobu uvádět až na závěr výčtu

možných žadatelů

 otázka, zda příspěvkové organizace budou či nebudou moci žádat o dotace z fondů

 otázka systému hodnocení jednotlivých žádostí

Náměstek PhDr. Langr vyzval členy výboru, že k otázkám změny pravidel a statutů je možné 

se opakovaně vracet při dalších jednáních výboru.

5. Různé

1) Mgr. Vítová

Informovala členy výboru o jednání správní rady Fondu pro podporu a rozvoj 

vzdělávání SML, které se uskutečnilo 11. 5. 2015:

- Na žádosti byly rozděleny finance v poměru 2 : 1 (rozděleno 450 000,00 Kč).
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- Návrh, aby byla prováděna kontrolní činnost, jak organizace s dotacemi nakládají 

(tj. kontrola skutečné realizace aktivit, protože formální náležitosti kontroluje 

MML). Kontolovat zda to co je uváděno v žádostech, je následně opravdu 

realizováno (počty účastníků, materiální potřeby, výstupy aj.). Výbor by např. 

nominoval kontrolující osoby na jednotlivé projekty a tyto osoby by podle 

připraveného jednoduchého hodnotícího formuláře provedli kontolu a následně 

informovali výbor o svém zjištění. Cílem kontol by neměla být další administrativa, 

ale spíše zpětná vazba, že přidělené peníze byly efektivně v souladu s účelem

využity.

Dále předsedkyně podala členům výboru informaci, že je s tiskovým odborem 

domluvena případná pomoc školám s vytvořením informačních medailonků do 

zpravodaje.

2) Termín příštího zasedání středa 10. června 2015 od 17.30 hodin.

V Liberci dne: 15. května 2015

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková

Ověřila: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro školství, výchovu a vzdělávání




