Týdeník Ivana Langra / 1. - 7. 2. 2016
V minulém týdnu jsme dokončili návrh 27 kritérií, s jejichž
pomocí chceme vytvořit ucelený srovnávací přehled
základních škol v Liberci. Každé kritérium dostalo krátkou
definici a také způsob svého vykazování (nejčastěji binární
škály ANO/ NE, nebo jiné zjednodušené škály). Při návrhu
jsme se drželi jak programu České školní inspekce Kvalitní
škola, tak projektu sociologické kanceláře GAC, který
město objednalo v roce 2007; většina ukazatelů nicméně
vznikla naší vlastní invencí. Poté, co společně se školami
kritéria naplníme daty, bude přehled sloužit jak rodičům,
kteří získají ucelený souhrn informací o 20 libereckých
zápisových školách, tak pro jednotlivé školské rady, jež by
měly s daty pracovat a tlačit ředitele k jejich zlepšování.

Školství
a sociální věci

Nadále budu sledovat vývoj zápisů na ZŠ, protože až
do 15/2 mají rodiče čas na to k zápisům se svými
potomky přijít. Data z minulého týdne ukazují, že
na většině škol by neměl být problém (po vyřešení
odkladů) se zápisem tzv. spádových dětí, které mají ve
své lokální škole přednostní právo. Dramatická situace
nadále panuje na ZŠ Lesní, kde přirozeně spádové děti
rozšířil velký počet těch falešně spádových (tedy dětí, jimž
jejich rodiče účelově přehlásili bydliště). Bude zapotřebí
jak mimořádně aktivního přístupu ředitele školy, tak také
trochu štěstí, aby celá záležitost nakonec neskončila
u losování. Na příští rok již s ředitelem školy plánujeme
novou strategii, jak rodiče falešně spádových dětí vyřadit
ze hry, nebo jim alespoň zkomplikovat jejich nefér
jednání. Konzultujeme za tímto účelem s experty
na školské právo, abychom získali co nejvíce argumentů.
Tento týden se také uzavře projednávání novely školského
zákona v poslaneckém výboru pro vědu a vzdělávání (ST
14.00). Poslankyně Radka Maxová zde přednese náš
společný pozměňovací návrh, jímž by zůstala zachována
stávající praxe zápisů do mateřských škol a zamezilo se
povinnému vytváření spádových obvodů po vzoru
základních škol. Poté novela zamíří na plénum sněmovny
k hlasování o pozměňovacích návrzích ve 2. čtení.
S vedoucím odboru budeme diskutovat plán práce odboru
na 1. pololetí letošního roku (PO 14.30). Cílem je vytyčit
základní úkoly, přiřadit jim řešitele i čas splnění.
S parametry místní certifikace ubytoven seznámím tento
týden provozovatele tří zařízení. Cílem je získat je pro
systém prostupného bydlení (1. stupeň
- krizové
bydlení), a tím získat větší prosto pro umisťování lidí
v bytové nouzi (ST 14.00).
Zúčastním se dalšího jednání poradní skupiny pro
uprchlíky (ST 10.00), která bude projednávat plán vlády
a Nadačního fondu Generace 21 umístit v Liberci zhruba
20 Iračánů - uprchlíků křesťanského vyznání. V průběhu

jednání se konferenčně spojíme s výkonným ředitelem
G21 Danielem Žingorem, abychom načerpali nejnovější
informace.
Navštívím další tři mateřské školy (XX 9.00), abych se
seznámil
s jejich
provozem,
technickým
stavem
i personálem. Pomalu tak dokončuji "inspekční" kolečko
pro všech 31 mateřinkách, posléze se opět soustředím
na základní školy, u nichž mám první kolo návštěv
z loňského roku již za sebou.
Cestovní ruch,
kultura

Na poradě odboru (PO 8.15) stanovíme základní body
připravované koncepce kultury na území statutárního
města a dokončíme návrh plánů odboru na 1. pololetí
letošního roku.

Ostatní
aktivity
Před
schválením

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám některé
dotační smlouvy (koupaliště Vápenka, Jizerská o.p.s.)
a také smlouvu na provozování expozice Zapomenuté
dějiny města v suterénu historické radnice.
V minulém týdnu (25.1. - 31. 1.) jsem se na svou či jejich
žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

P. Pimek (ARCHA 13) - expozice Zapomenuté dějiny, bitva
u Liberce 1757

Týdeník Ivana Langra / 8. - 14. 2. 2016
Nadále
pracujeme
na návrhu
kritérií
srovnávání
libereckých základních škol. Po individuálních konzultacích
v minulém týdnu jsme ještě zapracovali některé ukazatele
a připojili k nim obrysy srovnávacích tabulek. Dokument
budeme ještě konzultovat v kolegiu ředitelů ZŠ, souběžně
ale začneme tabulky plnit daty. Část práce nicméně
zůstane i na samotných školách. Předpokládám, že
veřejnosti bychom mohli ucelený materiál představit už
v březnu.

Školství
a sociální věci

Stále sleduji úsilí ředitele ZŠ Lesní Jiřího Dvořáka co
nejlépe zvládnout situaci ohledně letošních zápisů do 1.
tříd. Do spádového obvodu se přihlásil rekordní počet dětí
z jiných spádů, takže škola čelí riziku, že bude muset
budoucí prvňáky losovat, což by mohlo ohrozit děti, které
v obvodu žijí od narození, a mají tak na školu přednostní
nárok. S panem ředitelem jsem naposledy hovořil 4/2,
část rodičů se mu již podařilo přesvědčit, aby své
potomky poslali do jiné školy, s dalšími ještě bude
vyjednávat.
Valná část porady odboru (PO 12.30) se bude věnovat
finalizaci materiálů do rady města, které je nutné
odevzdat do středy. Čekají nás především úpravy pravidel

k hodnocení žádostí z Komunitního plánu sociálních
služeb, příprava místní certifikace Sociálně zodpovědná
ubytovna
a také
záměr
převzetí
DDM
Větrník
od Libereckého kraje a souběžně předání DC Sluníčko.
Sejdu se znovu se zástupci Agentury pro sociální
začleňování, s níž město nově spolupracuje, a budeme
diskutovat další přípravné práce na tzv. lokálním
partnerství a strategii pro sociální začleňování (PO 14.30).
Pojedu lobovat do poslanecké sněmovny (ÚT dopoledne)
za zrušení spádových obvodů v mateřských školách, které
do projednávané
novely
školského
zákona
vtisklo
ministerstvo školství. Poslanci totiž budou na plénu
(patrně až v březnu) hlasovat i o pozměňovacím návrhu
poslankyně Radky Maxové, který naši myšlenku sdílí a byl
připraven vzájemnou spoluprací. Je ale nutné přesvědčit
dostatečný počet zákonodárců, aby pro tento návrh také
zvedli ruku.
S vedoucím odboru budeme diskutovat plány práce
odboru na 1. polovinu roku 2016 (ST 8.00) - přesunuto
z minulého týdne
Cestovní ruch,
kultura

Na poradě odboru (PO 8.15) budeme pokračovat v diskuzi
o koncepci
kultury
na území
statutárního
města
a chystaných velkých akcích - Velikonoce, Liberecký
jarmark.
Dovolená - 11/2 a 12/2.

Ostatní
aktivity

Sejde se Řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST
14.00), kde představíme změny v hodnocení žádostí
na letošní rok.

Před
schválením
Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.
V minulém týdnu (1. 2 - 7. 2.) jsem se na svou či jejich
žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Novák (provozovatel ubytoven) - návštěva ubytovny
Centrum a Kotelna

Týdeník Ivana Langra / 15. - 21. 2. 2016

Školství
a sociální věci

Kriteriální srovnávání libereckých základních škol je ve
svém návrhu ukazatelů, jejich definicí a způsobů
vyhodnocování kompletně připraven. Návrh ještě budeme
konzultovat v kolegiu ředitelů základních škol (25/2),
souběžně jej začneme plnit daty (společně s řediteli ZŠ).
Cílem je představit hotový dokument v březnu radě města
a posléze veřejnosti. Celkem jsme stanovili 31 kritérií v 5
velkých oblastech: pedagogický sbor, vzdělávací proces,
školní klima, zázemí školy a škola, její zřizovatel,

financování. Souběžně v příloze textu připojíme aktuálně
platné inspekční zprávy České školní inspekce z let 2010 2015. Tyto budeme pravidelně aktualizovat, protože
některé školy čeká už letos v pravidelném šestiletém
intervalu nová inspekce, a to dle nového programu
Kvalitní škola. Jsem přesvědčen, že pokud chce někdo
hodnotit kvalitu školy, musí začít tím, že si přečte veřejně
dostupnou inspekční zprávu.
Porada odboru (PO 12.30) se bude věnovat především
operativním
záležitostem
a některým
dlouhodobě
otevřeným tématům. Čeká nás i diskuze nad strategií
možného převzetí DDM Větrník od Libereckého kraje (vč.
poměrně rozsáhlého svěřeného majetku) a jeho zapojení
do struktury příspěvkových organizací. V této souvislosti
jsme požádali ředitelku DDM Janu Pavlíkovou o návštěvu
předmětných nemovitostí (ČT 9.00).
S vedoucím odboru budeme diskutovat plány práce
odboru na 1. polovinu roku 2016 (PO 14.30) - přesunuto
z minulého týdne
Budeme dále pracovat na ustavení základní sítě sociálních
služeb na území města (ST 8.00), jejich parametrů
a způsobů začleňování dalších poskytovatelů. To vše má
pochopitelně vazbu na financování služeb z rozpočtu
města.
Čeká nás další exkurze po soukromé ubytovně (ST
10.00), tentokrát jde o ubytovnu na Chrastavské ulici.
Cílem je zjistit, nakolik může ubytovna usilovat o certifikát
Sociálně zodpovědná ubytovna (SZU) a být zařazena
do tzv. prostupného bydlení.
Se zástupci spolku Naděje (provozuje v Liberci denní
centrum a noclehárnu) a o. p. s. Návrat (provozuje AD
Speramus) budeme diskutovat (ST 14.00) možnosti
rozšíření péče o lidi bez domova v zimním období. Cílem
města je posílit služby v době "středních" mrazů.
Společně s tajemnicemi nových dílčích fondů Dotačního
fondu
města
se
budeme
připravovat
na proces
poskytování dotací, který spustíme od března. Na setkání
(ČT 14.00) pečlivě probereme metodiku hodnocení
projektových žádostí, kterou jsem sestavil pro potřeby
hodnotitelů ze správních rad, a také zcela konkrétní
příklady posuzování, na kterých jsme v minulém týdnu
pracovali s jednou z tajemnic.

Cestovní ruch,
kultura

Na poradě odboru (PO 8.15) budeme pokračovat v diskuzi
o koncepci
kultury
na území
statutárního
města
a chystaných velkých akcích - Velikonoce, Liberecký
jarmark. Naším cílem je také spolupráce se sdružením
ZVON (Dopravní svaz Horní Lužice - Dolní Slezsko)
v oblasti společného marketingu a podpory veřejné

dopravy.
V sídle Libereckého kraje budeme s náměstkyní hejtmana
Hanou Maierovou diskutovat letošní program Muzejní noci
(ST 15.30). Zájmem obou samospráv je po loňském
úspěchu národního zahájení opět spolupracovat.
Zúčastním se semináře o budoucnosti kina Varšava (ČT
17.00).
Sejde se komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00).
Ostatní
aktivity

Zasedne výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).
Vítání občánků (PÁ 9.30).

Před
schválením

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kde mj. představím
záměr místní certifikace Sociálně zodpovědná ubytovna,
rozpracovaný záměr převodu DC Sluníčko a DDM Větrník
mezi městem a krajem, inovovaná pravidla přidělování
dotací z komunitního plánu, dohodu mezi městem
a Bytovým družstvem Vlnařská, která by měla ukončit
letitý spor, a také některé dotace z oblasti kultury
a cestovního ruchu.
V minulém týdnu (8. 2 - 14. 2.) jsem se na svou či jejich
žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
J. Nováková (FO) - řešení dluhové a bytové problematiky
P. Pech (Agentura pro soc. začleňování) - lokální
partnerství

Týdeník Ivana Langra / 22. - 28. 2. 2016

Školství
a sociální věci

Postupně plníme daty naše kritéria pro komplexní srovnání
libereckých základních škol. Tento týden budu kritéria
konzultovat v kolegiu ředitelů základních škol (ČT 10.00),
posléze je dostanou ředitelé všech škol, aby v nich
doplnili některé údaje. Souběžně chci veřejnosti představit
celý záměr a jeho strukturu. Cílem dokumentu je předložit
zájemcům skutečně kompletní přehled vč. plných znění
inspekčních zpráv České školní inspekce. Jen tak můžeme
zahájit hodnověrnou diskuzi o tom, jak kvalitní jsou naše
základní školy, a také zvýšit tlak na školské rady, které
mohou v rámci svých kompetencí přispívat k dalšímu
zlepšování škol (v některých oblastech).
Porada odboru (PO 12.30) se bude věnovat zejména
chystanému vzájemnému převodu DDM Větrník a DC
Sluníčko mezi městem a krajem. Protože předpokládáme,
že záměr v tomto týdnu schválí obě zastupitelstva,
musíme začít s přípravou zřizovací listiny "nového
Větrníku" a také časovým plánem nejrůznějších úkonů
(odhady majetku, inventarizace atd.). Větrník, který by

mělo nově
vč. jeho
o instituci
vzdělávání

zřizovat město, jsme si minulý týden prohlédli
prostor v Oldřichově, jde na první pohled
dobře řízenou a poskytující kvalitní zájmové
dětem i mládeži.

Budeme dále pracovat na ustavení základní sítě sociálních
služeb na území města (ÚT 8.00), jejich parametrů
a způsobů začleňování dalších poskytovatelů. To vše má
pochopitelně vazbu na financování služeb z rozpočtu
města (přesunuto z minulého týdne).
Po minulých týdnech, kdy jsme s dovolením provozovatelů
navštívili několik soukromých ubytoven, se setkám se
zástupcem majitele bytového fondu (ÚT 13.00). Cíl je
stejný jako v případě ubytoven - nabídnout spolupráci
města v oblasti tzv. prostupného bydlení - dokument
o současné politice města v oblasti bydlení najdete ZDE.
Sejdu se s kolegy z Liberecké IS (ST 9.00), abychom
diskutovali o možnosti elektronizace zápisů do MŠ a také
tvorbě webu, který by poskytoval veškerý informační
servis o tzv. šmejdech, tedy organizátorech podvodných
prodejních akcí. Nejnovější informace z této oblasti si
přečtěte ZDE.
Na kolegiu ředitelů ZŠ budeme diskutovat avizovaná
kritéria pro srovnávání škol (ČT 10.00), kolegium ředitelek
MŠ se pak bude zabývat novým postupem při zápisech
2016 a také aktuální situací ohledně spádových obvodů
MŠ (ČT 9.00).

Cestovní
ruch, kultura

Na poradě odboru (PO 8.15) budeme opět debatovat
o koncepci
kultury
na území
statutárního
města
a chystaných velkých akcích - Velikonoce, Liberecký
jarmark, Vánoce, které by postupně měly získat
systematičtější vedení. Znovu povedeme diskuzi o širší
spolupráci se sdružením ZVON (Dopravní svaz Horní
Lužice - Dolní Slezsko) v oblasti společného marketingu
a podpory veřejné dopravy.
Sejdou se kolegia ředitelů sociálních a kulturních
příspěvkových organizací (ST 10.30 a 12.30).

Ostatní
aktivity

Sejde se dozorčí rada Divadla F. X. Šaldy (ÚT 16.00).
Ve spolupráci s Agora CE uspořádáme na radnici tzv.
studentské zastupitelstvo (PÁ od 8.30), které má
středoškolákům ukázat základy komunální politiky.

Před
schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kde mj.
představím záměr převodu DC Sluníčko a DDM Větrník
mezi městem a krajem, inovovaná pravidla přidělování
dotací z komunitního plánu, dohodu mezi městem
a Bytovým družstvem Vlnařská, která by měla ukončit
letitý spor.

Zpráva
o lobby za

V minulém týdnu (15. 2 - 21. 2.) jsem se na svou či jejich
žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor

předchozí
týden

veřejné správy v nejširším slova smyslu):
M. Havrdová, P. Matějka, J. Beneš, R. Prade (Naděje,
Návrat) - bezdomovci na území města
R. Wieser (ubytovna Werea) - návštěva ubytovny
J. Pavlíková (DDM Větrník)- návštěva zařízení

