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Z á p i s  

z 6. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 22. června 2017 

 

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

Červinka, Ing. Marie Pavlová, Zbyněk Šrámek, Mgr. Libuše Vítová, Hana Zábojníková, Jakub Zobín,  

 

Nepřítomni: 

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., Mgr. Mgr. Zuzana Tachovská, Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., 

 

Hosté: 

Bc. Jaroslav Schejbal 

 

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

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) Plánované opravy a rekonstrukce na školách a školských zařízeních (informace odboru MS) 

4) Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací 

5) Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Kaplického 

6) Místní akční plán vzdělávání pro oblast Liberecko 

7) Informace o průběhu zápisů do MŠ 

8) Návrh plánu činnosti na 2. pololetí roku 2017 

9) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 22. 6. 2017 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 22. června 2017 

1 člen výboru nebyl v době hlasování přítomni 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

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

 

3. Plánované opravy a rekonstrukce na školách a školských zařízeních  

Členové výboru obdrželi od odboru majetkové správy přehled plánovaných akcí a veřejných 

zakázek na školách a školských zařízeních. 

Vedoucí odboru MS Bc. Schejbal podal k uvedenému přehledu upřesňující informace a reagoval na 

dotazy členů výboru. Problémem je, že chybí připravené projektové dokumentace. 

Mgr. Zábojníková  

- dotaz k plánovanému termínu rekonstrukce ZŠ 5. května 

Mgr. Berki  

- dotazy k akcím (ZŠ Barvířská – výměna povrchu hřiště + osvětlení, ZŠ 5. květen – uveden 

rok 2018) 
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- zda obor MS nemohl některé akce do uvedeného přehledu zařadit z důvodu nedostatku 

financí 

PhDr. Adamec 

- proč nedostává odbor MS dostatek financí na projektovou přípravu 

Ing. Červinka  

- nízký finanční limit VZMR komplikuje a prodlužuje realizace akcí 

- chybějící projektová dokumentace ohrožuje možnosti čerpání dotací 

Hlasování o usnesení k 3. bodu jednání: 

Pro: 10  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání bere na vědomí přehled plánovaných akcí a VZMR na školách a školských 

zařízeních a doporučuje při přípravě rozpočtu na rok 2018 navýšit finance na projektovou 

dokumentaci. 

 

4. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových 

organizací 

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam majetku svěřeného školským 

příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec a jsou nedílnou součástí 

zřizovacích listin. Rozsah majetku je shodný s údaji, které příspěvkové organizace potvrdily 

v dokladových inventarizacích k datu 31. 12. 2016. 

K uvedenému bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení k 4. bodu jednání: 

Pro: 10  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání doporučuje zastupitelstvu města aktualizace majetkových příloh ke 

zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací schválit. 

 

 

5. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Kaplického 

V dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvková 

organizace, kterým bude aktualizován čl. II o odloučené pracoviště v Gollově ulici, jež bylo zřízeno 

usnesením rady města č. 885/2016 z 18. 10. 2016. Dále dodatek obsahuje aktualizaci čl. IV tak, aby 

zřizovací listina korespondovala s platnou legislativou. 

K uvedenému bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o usnesení k 5. bodu jednání: 

Pro: 10  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání doporučuje zastupitelstvu města dodatek ke zřizovací listině ZŠ Kaplického 

schválit. 

 

6. Místní akční plán vzdělávání pro oblast Liberecko 

Místní akční plány (MAP) jsou zpracovávány na území jednotlivých obcí s rozšířenou působností 

(ORP). Pro každou ORP je zpracováván jeden MAP, zpracovatelem mohlo být buď město ORP 

nebo Místní akční skupina (MAS). Usnesením RM č. 757/2015 bylo schváleno, že zpracovatelem 

Místního akčního plánu pro statutární město Liberec a pro obce z území ORP bude Místní akční 

skupina Podještědí. MAP Liberecko byl zpracováván v období od května 2016 do května 2017. Je 

koncepčním dokumentem, který se zaměřuje na témata předškolního, základního, zájmového 

a neformálního vzdělávání a musí být schválen orgány obcí na území ORP.  
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Přílohou MAP je tzv. Strategický rámec investičních priorit u jednotlivých škol a školských zařízení. 

Čerpání prostředků pro vzdělávání a celoživotní učení, ať již prostřednictvím IROP nebo OP VVV, 

je podmíněno zpracováním tzv. Místního akčního plánu vzdělávání. 

Projekty, na které chtějí obce, školy, školská zařízení či další subjekty získat finance na investice 

prostřednictvím IROP, musí být uvedeny ve strategickém rámci MAP. 

Zpracovatelé MAP měli velmi omezený prostor při zpracování dokumentu, protože museli vycházet 

z jednotné metodiky a museli být v souladu se strategiemi na vyšších úrovních. Obsah MAP 

Liberecko musí korespondovat také s Krajským akčním plánem (KAP). 

 
Místní akční plán vzdělávání pro oblast Liberecko - struktura dokumentu: 

- Analytická část 

- Strategický rámec MAP (vč. specifikace investičních potřeb škol a školských zařízení) 

- Přehled neinvestičních opatření, aktivit škol a aktivit spolupráce 

- Roční akční plán na školní rok 2017/2018 
 

Informace týkající se přípravy, zpracování a projednávání Místního akčního plánu vzdělávání pro 

ORP Liberec jsou na odkaze: <http://www.map-lbc-jbc.cz/map-liberecko/>  
 

Mgr. Berki 

- postrádá opatření související se Strategií digitálního vzdělávání a připravovanými úpravami školního 

kurikula (RVP ZV) 
 

Členové výboru k dokumentu krátce diskutovali a shodli se na skutečnosti, že strategické plánování sklouzlo 

k vytváření strategií pouze za účelem možnosti čerpání prostředků z EU. 

Hlasování o usnesení k 5. bodu jednání: 

Pro: 9  Proti: 0  Zdrželi se: 1 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání bere na vědomí Místní akční plán vzdělávání pro oblast Liberecko. 

 

7. Informace o průběhu zápisů do MŠ 

Na mateřských školách zřizovaných SML se zápisy konaly letos nově s podporou „zápisového 

portálu“. https://zapisydoskol.liberec.cz/. 

Systém usnadnil ředitelům mateřských škol administraci zápisů a možná také trochu uklidnil obavy 

rodičů ohledně umístění dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec. Pro 

oddělení školství systém poskytl zajímavé statistiky. 

V rámci zápisů podáno 2019 žádostí (1010 dětí). 

Obecné informace: 

 
 

Věkové rozložení: 

 

https://zapisydoskol.liberec.cz/
https://zapisydoskol.liberec.cz/
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Na 11 mateřských školách se nepodařilo umístit děti 3+ (jednalo se především o děti narozené 

v období květen až srpen). Některé situace byly vyřešeny povolením tzv. výjimek z nejvyššího 

počtu dětí (pokud to kapacita MŠ dovolovala). Dále jsou dle možností nabízena místa na jiných 

mateřských školách, kde ještě mohou být povoleny výjimky z nejvyššího počtu dětí. 
 

Stejně jako v letech minulých vychází Liberec vstříc také rodičům dětí s trvalým pobytem na území města, 

které se narodily nejpozději k  31. 8. 2014. Rodiče těch dětí, které podmínku splňují a nebyly v rámci zápisu 

přijaty do zvolené MŠ, mohou kontaktovat oddělení školství, které případy individuálně řeší. 

 
Mgr. Berki 

- 260 dětí – dvouletých – relativně vysoký počet 

Ing. Červinka 

- domnívá se, že relativně vysoký počet dvouletých dětí, které se hlásily k zápisům do MŠ, 

může být způsoben jistým stereotypem z minulých let, kdy na některých mateřských školách 

zohledňovaly, když se děti hlásily opakovaně k předškolnímu vzdělávání 

Hlasování o usnesení k 7. bodu jednání: 

Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání bere na vědomí informace o zápisech do mateřských škol zřizovaných statutárním 

městem Liberec. 

 

8. Návrh plánu činnosti na 2. pololetí roku 2017 

Ing. Červinka  

- Doporučil, aby projednávání provozních rozpočtů škol a školských zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, 

DDM) byly projednávány již v měsíci říjnu 

Hlasování o usnesení k 8. bodu jednání: 

Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje plán výboru na II. pololetí s navrženou úpravou (projednávání 

provozních rozpočtů škol a školských zařízení přesunout na říjen). 

Výbor pro vzdělávání žádá radu města, aby na říjnové jednání byl předložen návrh 

provozních rozpočtů na rok 2018 pro školy a školských zařízení. Dále žádá o předložení 

návrhu rozpočtu odboru MS na rok 2018, který bude určen pro opravy a rekonstrukce na 

školách a školských zařízeních. 

2 členové výboru nebyli v době hlasování přítomni 

 

9. Různé 

Ing. Červinka 

- na základě podnětu ředitelů ZŠ požaduje zamyslet se nad optimalizací administrativy 

směrem ke školám 

Členové výboru se shodli vrátit se k uvedenému podnětu v září. 

 

Mgr. Řebíčková 

Podala členům výboru informaci ohledně odloučeného pracoviště v Machníně, které bylo od 1. 9. 

2016 přesunuto pod MŠ Stromovka. 

- Došlo ke zklidnění atmosféry na odloučeném pracovišti. Tuto skutečnost potvrdila také ČŠI, 

které byla v květnu na MŠ Stromovka na inspekci.  

 

Předsedkyně výboru popřála všem klidnou dovolenou a zasloužený odpočinek. 
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Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 14. září 2017, od 16:00 hodin 

v zasedací místnosti č. 110.  

 

 

V Liberci dne: 22. června 2017 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 


