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Tisková zpráva 
po 5. schůzi Rady města Liberec  

 

Bezmála 50 bodů měla na svém programu 5. schůze Rady města Liberec v roce 2018, která 

se konala v úterý 6. března. 

 

Na ZŠ Husova se budou žáci již od prvního ročníku učit dvojjazyčně 
Bod č. 15: Žádost o souhlas s otevřením třídy s bilingvním vzděláváním v německém jazyce na 

Základní škole s RVJ, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace 

ZŠ Husova, která je školou s rozšířenou výukou jazyků, zahájí v prvním ročníku školního roku 2018/2019 

bilingvní vzdělávání v německém jazyce. Rozhodli o tom liberečtí radní. Půjde o samostatnou třídu, 

v rámci které bude němčina využívána i v nejazykových předmětech – matematice, prvouce, 

přírodovědě, hudební výchově, výtvarné výchově, pracovních činnostech a tělocviku. S bilingvním 

vzděláváním se počítá v rozmezí 1. – 5. ročníku. 

„Náš region si jako příhraniční o podobný přístup k výuce němčiny přímo říká, ZŠ Husova k tomu zase 

splňuje všechny předpoklady z hlediska dlouholeté tradice, zkušenosti učitelů i vybroušenosti forem 

výuky cizím jazykům. Zároveň tím určitým způsobem dáváme prostor rozvoji schopností a dovedností 

žáků s jazykovým nadáním,“ nastínil náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. 

V bilingvních hodinách bude přítomen jak český učitel, tak rodilý mluvčí nebo kvalifikovaný učitel 

němčiny. Neznamená to tedy, že čeština bude z výuky vypuštěna, naopak přechod mezi cizím a 

mateřským jazykem bude její přirozenou součástí, což navíc nepředpokládá vstupní jazykové znalosti. 

V praxi se nová látka bude vyučovat převážně česky, zatímco další procvičování by mělo již probíhat 

v němčině. Rozsah výuky v německém jazyce se bude pohybovat kolem pěti až osmi hodin týdně. 

Na bilingvní výuku mohou žáci ZŠ Husova posléze navázat například na šestiletém studiu na Gymnáziu 

F. X. Šaldy v Liberci nebo na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. „Na ZŠ Husova tedy letos otevřeme 

tři první třídy, jedna z toho bude dvojjazyčná. Podobný model si dokážu v budoucnu představit třeba na 

ZŠ a ZUŠ Jabloňová, a to v případě třídy pro děti s uměleckým nadáním,“ konstatoval náměstek Langr. 

 

Dům humanity: sociální služby pod jednou střechou 
Bod č. 16: Smlouva o vzájemné spolupráci na projektu - Multifunkční sociální centrum - Dům 

humanity Liberec 

Město Liberec podpoří zřízení Multifunkčního sociálního centra - Dům humanity Liberec, ve kterém 

bude organizace Most k naději poskytovat komplex protidrogových a dalších sociálních služeb včetně 



domu na půl cesty. Celkový rozpočet projektu počítá s výdaji ve výši 23,6 milionu korun, přičemž bude 

zažádáno o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášeného Ministerstvem 

pro místní rozvoj, která by měla pokrýt 95 procent výdajů. Zbylými pěti procenty přispějí rovným dílem 

statutární město Liberec a Liberecký kraj, každý tedy 589.423,81 Kč.  

Otevřením Domu humanity Liberec dojde ke sjednocení významných nízkoprahových protidrogových 

sociálních služeb (K-centrum Liberec, Terénní programy pro lidi ohrožené drogou) a dále sociálních 

služeb organizace Most k naději (Dům na půl cesty Liberec, Terénní programy sociální prevence) na 

jedné adrese. Zkvalitní se tím poskytování služeb a dojde i k výrazné úspoře provozních nákladů. 

Sociální centrum vznikne v budově ve Felberově ulici, která vyhovuje všem požadavkům, a organizace 

Most k naději už učinila kroky ke koupi nemovitosti. Dotace dále poslouží na rekonstrukci objektu. 

„V projektu vnímám dvě zásadní pozitiva – jednak zde dochází k významné spolupráci mezi městem a 

krajem u služeb s nadměstským dosahem, zároveň tím podporujeme neziskovou organizaci s letitou 

tradicí a kvalitou nabízených služeb, které chápu jako nezastupitelné. Účel dotace je naprosto 

transparentní, podložený tvrdými daty, neumím si představit lepší formu podpory neziskového 

sektoru,“ uvedl náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. 

Most k naději působí na území kraje od roku 2007. Provozuje dvě kontaktní centra a provozuje terénní 
program pro uživatele drog, Dům na půl cesty, program sociální prevence a vězeňské a aktivizační 
programy. Jedná se o registrované sociální služby, které pravidelně finančně podporuje i město 
Liberec. Kvalitu služeb potvrzuje opakovaně získaná certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky ČR. 
 
 

Město bude mít od června vlastní výstavní galerii 
Bod č. 34: Zajištění vhodných prostor pro obnovení městské galerie 

 

Městská galerie bude v domě na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Smlouvu o rezervaci pronájmu prostor 

v domě s číslem popisným 2/10 schválili radní na svém úterním zasedání.  

Záměr obnovení městské galerie schválila Rada města Liberce na 3. schůzi dne 6. února 2018. Nyní 

rada odsouhlasila konkrétní smluvní podmínky s pronajímatelem prostoru, který je přímo naproti 

historické radnici a nabízí téměř 100 m2. 

„Naší představou je realizovat maximálně šest až osm výstav ročně a prostor zároveň využívat na 
jednorázové akce různého uměleckého charakteru. Chceme přitom koncepčně navázat na to nejlepší 
z galerijní historie města jak z pohledu zaměření výstav, tak autorského zázemí. Galerie ale bude 
souběžně vnímat i určitý přesah nad rámec města a regionu. V tuto chvíli již s kurátory připravujeme 
plán akcí do konce roku 2018, určitými úpravami bude muset projít i samotný prostor. Slavnostní 
zahájení směřujeme k červnu,“ vysvětluje náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan 
Langr. 

Dobu pronájmu město předpokládá na tři roky. Do budoucna, po roce 2020, by městská galerie mohla 

být v Liebiegově paláci (budova bývalé Oblastní galerie), který je před rekonstrukcí. 

Statutární město Liberec nemá momentálně žádný vhodný výstavní prostor, kde by mohlo prezentovat 

tvorbu zdejších umělců z oblasti výtvarného umění, ať už jde o malířství, kresbu, sklo, fotografie, 

umělecký design, moderní performance anebo například zvukové a světelné projekční umění. 

Příležitostně se tato situace řeší využíváním prostor na novém magistrátě, případně využíváním prostor 



jiných subjektů. Ty ale nejsou vhodné, protože neposkytují prostor pro ucelenou výstavní koncepci, 

Oblastní galerie Liberec – Lázně zase má zcela jiný výstavní profil. V minulosti roli městské galerie plnila 

Malá výstavní síň, posléze do konce roku 2013 Galerie U Rytíře v suterénních prostorách historické 

radnice. Její provoz ale musela z ekonomických důvodů ZOO Liberec ukončit v roce 2013. 

 „Považoval jsem za povinnost předložit ještě v tomto volebním období novou koncepci výstavní síně 
a jsem moc rád, že se ji podařilo prosadit. Za necelý měsíc, kdy jsme zveřejnili záměr znovuotevření nové 
městské galerie, jsme získali obrovské množství pozitivních ohlasů. Taková síň tady skutečně chybí,“ 
doplňuje náměstek primátora Ivan Langr. 

 


