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Z á p i s
z 10. zasedání výboru pro vzdělávání 

dne 3. prosince 2015

Přítomni:
Mgr. Libuše Vítová, Mgr. Dana Lysáková, Ing. Marie Pavlová, Mgr. Hana Zábojníková, 
PhDr. Milan Adamec, Jakub Zobín, Zbyněk Šrámek, Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D., Mgr. Jan Berki, 

Omluveni:
Doc. PhDr. David Václavík
Ing. Ondřej Červinka
Mgr. Zuzana Tachovská
Mgr. Petra Gabarová

Hosté:
PhDr. Ivan Langr
Mgr. Pavel Kalous

Z celkového počtu 13 členů přítomno 9 členů. Nadpoloviční většinu tvoří 7 členů. 

Výbor je usnášeníschopný. 

Program:
1) Schválení programu jednání

2) Kontrola zápisu a úkolů

3) Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol

4) Návrh plánu činnosti výboru pro vzdělávání na 1. pololetí roku 2016

5) Provozní rozpočty MŠ a ZŠ na rok 2016 

6) Různé

1. Schválení programu jednání výboru dne 3. 12. 2015

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání výboru pro vzdělávání.

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání:
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení:

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 3. prosince 2015.

2. Kontrola zápisu a úkolů

Členové výboru vzali na vědomí zápis z jednání ze dne 12. listopadu 2015

3. Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol

Členové výboru obdrželi písemné informace k danému bodu a návrh obecně závazné vyhlášky.

Členové výboru krátce diskutovali k danému bodu. Do změn vyhlášky je SML nuceno především 
v důsledku tzv. spádové turistiky, která je však vzhledem ke srovnatelné kvalitě libereckých škol 
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neopodstatněná. Všechny základní školy musí vycházet ve svých vzdělávacích programech ze 
závazného dokumentu, kterým je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Mgr. Berki doporučil:

- pro odůvodnění změn ve vyhlášce doplnit do materiálu pro ZM počty dětí, které jsou 
v rámci úprav přemísťovány do obvodu jiné ZŠ

Hlasování o usnesení k 3. bodu jednání:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 2

Usnesení:

Výbor pro vzdělávání doporučuje zastupitelstvu města obecně závaznou vyhlášku, kterou se 

vymezují školské obvody spádových základních škol schválit.

4. Návrh plánu činnosti výboru pro vzdělávání na 1. pololetí roku 2016

Návrh plánu činnosti bude předložen na prosincové ZM jako informace pro zastupitele

Hlasování o usnesení k 4. bodu jednání:
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení:

Výbor pro vzdělávání schvaluje návrh plánu činnosti na I. pololetí roku 2016

5. Provozní rozpočty MŠ a ZŠ na rok 2016 
http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/uredni-deska/ostatni/

Členové výboru krátce diskutovali k návrhu rozpočtu na rok 2016. 

Dotaz pro odbor majetkové správy:

1) Zda byly pro oblast MŠ a ZŠ v položce opravy a investice naplněny požadavky na rozpočet 

pro rok 2016 tak, jak členy výboru informoval Bc. Schejbal a P. Machatý dne 22. října 2016 

na 8. zasedání výboru.

2) Pokud požadavky MS v položce opravy a investice naplněny nebyly, co v daném důsledku 

nebude moci být realizováno nebo jak to bude řešeno? Co musí být případně odloženo?

6. Různé
Spádové obvody MŠ – připravovaná novela ŠZ a připravované kroky SML pokud novela 
projde v současném vládním znění:
http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/odbory-magistratu/odbor-pece-

obcany/dokumenty/zamer-reorganizace-ms-uzemi-sml.html

Náměstek primátora PhDr. Langr informoval členy výboru o krocích, které v dané věci koná:

- jednání s ministryní školství a náměstkyní pro legislativu (pondělí 30. 11. 2015) –

ministryně přislíbila, že se problémem spádových obvodů MŠ bude zabývat

- Poslanecká sněmovna – účast na jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 

a tělovýchovu (čtvrtek 3. 12. 2015) – jednání výboru bylo po krátké rozpravě přerušeno 

a bude pokračovat v jednání k otázce novely ŠZ 14. 1. 2016
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Připravované projekty – projektové záměry schválené radou města

- „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci …“ projekty se budou týkat navyšování 

kapacit na ZŠ a MŠ v rámci výzvy http://www.msmt.cz/ministerstvo/fond-rozvoje-kapacit-

materskych-a-zakladnich-skol

- „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“ – výzva MŠMT – Inkluzivní 

vzdělávání http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-006-inkluzivni-

vzdelavani-v-prioritni-ose-3-op. Cílem připravovaného projektu je podpořit nástup dětí ze 

socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ, podpořit děti 

i rodiče v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy, vzdělávání pedagogů 

zaměřené na medoty práce s těmito dětmi

V Liberci dne: 3. prosince 2015

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková

Ověřila: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání




