STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zápis č. 2
z řádného jednání Výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec
ze dne 20. února 2020
Přítomni:

Omluveni:

12
Mgr. Šárka Prachařová, Mgr. Pavel Coufal, Mgr. Barbora Junková, Mgr.
Věnceslava Drábková, Mgr. Andrea Gardoňová, Simona Kučerová, Matyáš
Moc, Ing. Jan Puhal, prof. Ing. Josef Šedlbauer, Mgr. Zuzana Tachovská, Petr
Dvořák, Daniel Ragín
1
Mgr. Jan Berki, Ph.D.

Hosté:

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous

Veřejnost:

/

Přítomno bylo 12 členů výboru. Výbor byl usnášeníschopný.

Průběh jednání:
Program:
1. Kontrola zápisu a úkolů
2. Mimořádné účelové prostředky na projekty školských PO zřizovaných SML v roce 2020
– stanovení priorit
3. Informace o činnosti Výboru pro vzdělávání za 2. pololetí roku 2019
4. Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských
škol
5. Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol
6. Souhlas s účastí škol zřizovaných SML v projektu (zahrady) a návrh na zajištění
finančních prostředků na realizaci projektu
7. Různé
1. Kontrola zápisu a úkolů
Členové výboru neměli k zápisu z minulého jednání žádné připomínky a vzali jej na vědomí.
K programu jednání nebyly připomínky.
Prachařová – poděkování za zaslání souhrnné zprávy Mapy škol. Dotaz – proč klíč nezveřejnit
Langr – jedná se o osobní závazek klíč zveřejnit až po třech letech. S materiálem se dále pracuje,
každý čtvrtek materiál projednáváme se dvěma školami individuálně. Navíc každá ze základních
škol obdržela od organizace SCIO podrobnou zprávu za svou školu. Souhrnný materiál porovnává
liberecké školy mezi sebou (liberecký průměr), s průměrem republikovým.

2. Mimořádné účelové prostředky na projekty školských PO zřizovaných SML v roce 2020
– stanovení priorit
Příspěvkové organizace města nemohou žádat podporu z dotačních fondů SML, ale snahou je
přidělovat mateřským a základním školám mimořádné účelové prostředky na některé aktivity,
které má SML zájem podporovat (např. školní časopisy, činnost školních parlamentů apod.).
V rozpočtu oddělení školství je k dispozici 1 milión korun na mimořádné účelové prostředky.
Školy tyto finanční prostředky nedostanou přiděleny automaticky, ale musí si zažádat o
podpoření svého projektu, a to v souladu s prioritami (níže), včetně maximálních částek
podpory.

Prachařová (písemný podnět Berki) – návrh 2 kategorie škol podle velikosti
Langr – s návrhem se neztotožňuje, netrestat školy jen proto, že jsou menší.
Junková – Prevence šikany, na co je konkrétně zaměřena
Langr – Prevence šikany se primárně zaměřuje na děti, lze použít i na řešení klimatu školní
sborovny

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání
schvaluje
aktivity a maximální částky podpory na projekty základních a mateřských škol (u ZŠ řazeno
dle priorit v případě převisu):
o Základní školy:
1) Prevence šikany – maximální částka 20.000 Kč / škola
(použití: prevence šikany ve vztahu k dětem/žákům)
2) Činnost školního parlamentu – maximální částka 15.000 Kč / škola
(o využití finančních prostředků si školní parlament rozhodne participativně sám)
3) Školní časopisy – maximální částka 10.000 Kč / škola
(použití: na materiální zajištění)
o Mateřské školy
1) Komunitní aktivity – maximální částka 15.000 Kč / škola
(použití: společné aktivity dětí a rodičů)

PŘÍTOMNO:

PRO:
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ZDRŽEL SE:

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK:
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0

Přijato

3. Informace o činnosti Výboru pro vzdělávání za 2. pololetí roku 2019
Členové výboru obdrželi materiál – informaci, která je předkládána do ZM.
Bod 201 (podklady pro 2. zasedání ZM)
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4. Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol
Členové výboru obdrželi materiál, který je předkládán na ZM; k předloženému materiálu neměli
členové žádné připomínky.
Bod 020 (podklady pro 2. zasedání ZM)
Důvodem pro změnu OZV byla skutečnost, že k 1.12.2019 došlo ke sloučení MŠ „Pastelka“,
Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace jakožto organizace slučované se Základní školou,
Liberec, Křižanská 80, příspěvková organizace, jakožto organizace přejímající, tedy nástupnické.
V souvislosti s touto změnou Zastupitelstvo města na svém zasedání 24. 10. 2019 schválilo změnu
názvu organizace nástupnické na název Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec,
příspěvková organizace. Pouze tato změna je důvodem ke změně OZV. Zůstává 1 spád celé město.

usnesení
Výbor pro vzdělávání ZM po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Liberec Obecně závaznou vyhlášku, kterou se vymezují školské obvody
spádových mateřských škol, schválit
PŘÍTOMNO:
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PROTI:
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5. Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol
Členové výboru obdrželi materiál, který je předkládán na ZM.
Bod 021 (podklady pro 2. zasedání ZM).
V rámci aktualizace OZV dochází k zařazení tří nově schválených názvů ulic do příslušných
obvodů a v několika případech i k aktualizaci výčtu čísel popisných (vypuštění těch již
neexistujících). Nově schválené názvy ulic „U Sadu“ a „Nad Potokem“ byly zařazeny do
spádového obvodu č. 16 – Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o. Ulice „Nad Vodojemem“ do
spádového obvodu č. 18 – Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, p. o.
Další úpravy zahrnují přesuny ulic mezi spádovými obvody v souvislosti s aktuálními údaji
z evidence obyvatel či úpravou vymezení odbodů. Změny se týkají především spádového obvodu
č. 4 – Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, p. o., kde dochází se
zúžení obvodu z důvodu umožnění rozvoje bilingvního vzdělávání v německém jazyce.
Obvod č. 4 ZŠ s RVJ, Liberec, Husova 142/44, p. o.
Ulice: Arbesova, Baarova (č. p. 512, 763, 529, 1318, 729, 770, 714, 766), Gutenbergova,
Humpolecká, Klostermannova, Komenského, Kristiánova, Lázeňská, Masarykova (od křižovatky
s ulicí Vítěznou), Tyršova, U Novostavby, Vítězná jsou přesouvány do obvodu č. 2 ZŠ, Liberec,
ul. 5. května 64/49, p. o. V případě ulic Baarova a Masarykova dochází ke scelení ve spádovém
obvodu č. 2.
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Obvod č. 20 ZŠ, Liberec, nám. Míru 212/2, p. o.
Úprava vymezení ulice Věkova (od Ostravská po nám. Míru). Přesun č. p. 545/19 ze spádového
obvodu ZŠ, Liberec, Vrchlického 262/17, p. o. do spádového obvodu č. 20.
Obvod č. 11 ZŠ, Liberec, Vrchlického 262/17, p. o.
Úprava vymezení ulice Věkova (od ulice Hlávkova po Ostravská). Přesun č. p. 545/19 ze
spádového obvodu ZŠ, Liberec, Vrchlického 262/17, p. o. do spádového obvodu č. 20.
Návrh OZV byl v souladu s platnou legislativou předložen ve spolupráci s odborem právním a
veřejných zakázek k projednání v ZMO Vratislavice n. N. a dále byl zaslán k vyjádření na MV ČR.
Navržené úpravy vyhlášky se MO Vratislavice n. N. nedotýkají.
Langr – u spádů ZŠ U Školy a ZŠ Ještědská se spád nemění vzhledem k sourozeneckým vazbám
dětí. Proběhla schůzka za účasti obou ředitelů, kde byla domluvena jejich vzájemná spolupráce při
zápise do 1. tříd.
Prachařová, Šedlbauer – uvažuje se o umožnění „specializačních“ tříd i u jiných základních škol,
než jen u ZŠ Husova? Školám by mělo být sděleno, že mohou mít specializaci.
Langr – Specializace je v současné době umožněna montessori vzděláváním na ZŠ 5. května a
waldorfským vzděláváním na odloučených pracovištích ZŠ Kaplického. V současné době nelze
specializovat, školy jsou naplněny na 90 % kapacity. O profilaci lze nejdříve uvažovat např. po
rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Jabloňová.
usnesení
Výbor pro vzdělávání ZM po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Liberec Obecně závaznou vyhlášku, kterou se vymezují školské obvody
spádových základních škol, schválit
PŘÍTOMNO:
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PROTI:

ZDRŽEL SE:
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12

10

0

2

0

Přijato

6. Souhlas s účastí škol zřizovaných SML v projektu (zahrady) a návrh na zajištění
finančních prostředků na realizaci projektu
Členové výboru obdrželi materiál, který je předkládán na ZM; k předloženému materiálu neměli
členové žádné připomínky.
Bod 011 (podklady pro 2. zasedání ZM)
Jedná se účast v projektu programu Státního fondu životního prostředí. Cílem vyhlášené výzvy je
rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším
využitém kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována především na zkvalitnění
technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí.
V rámci realizace projektu je nutné předfinancování z prostředků zřizovatele, neboť dotace je
proplácena zpětně. Za nejvýhodnější řešení byla zvolena forma návratné finanční výpomoci
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poskytnuté podle § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
Fond uzavřel možnost podávání žádostí po dvou dnech. Přesto materiál postupujeme dál, nelze
vyloučit vyhlášení další výzvy ještě letos.
usnesení
Výbor pro vzdělávání ZM po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu města Liberec Souhlas s účastí škol zřizovaných SML v projektu a návrh na zajištění
finančních prostředků na realizaci projektu, schválit
PŘÍTOMNO:
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7. Různé
Langr – oddělení školství obdrželo v minulých dnech rezignaci na vedoucí pracovní místo ředitelky
Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace. Mgr. Jitka
Reindlová rezignuje k 31. 8. 2020 z osobních důvodů.
Odbor školství a sociálních věcí vyhlašuje na obsazení vedoucího pracovního místa na MŠ
Kaplického konkurzní řízení. Jako člen konkurzní komise za zřizovatele bude nominován Ondřej
Červinka.
Junková – proč souhlas ze zřízením SCIO školy na území města nešel do ZM.
Langr – odpověď zde (strana 58)
Šedlbauer – existuje poptávka rodičů po waldorfském vzdělávání a vzdělávání montesori
Langr - aktuálně jsou na území města školy s waldorfským a montessori vzděláváním, dále pak ZŠ
Doctrina, Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského.

Příští zasedání Výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 19. března 2020
od 16:00 hodin (historická radnice, místnost č. 110)
Zapsala: Mgr. Martina Špringlová, tajemnice výboru
Ověřila: Mgr. Šárka Prachařová, předsedkyně výboru
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