STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zápis z jednání
Výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec
Datum:
Přítomni:

Neomluveni:

21. ledna 2021
11 (výbor je usnášeníschopný)
Mgr. Pavel Coufal, Mgr. Věnceslava Drábková, Matyáš Moc, Mgr. Barbora Junková,
Mgr. Radka Benešová, Mgr. Šárka Prachařová, Ing. Jan Puhal, Mgr. Jan Berki, Ph.D.,
Mgr. Andrea Gardoňová, Daniel Ragín, Mgr. Zuzana Tachovská
2
Petr Dvořák, Bc. Martina Teplá
/

Hosté:
Veřejnost:

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph. D, Mgr. Pavel Kalous
/

Omluveni:

Program:
1) Kontrola zápisu a úkolů
2) Materiály do ZM
a) Aktualizace zřizovací listiny ZŠ Husova
b) Veřejnoprávní smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy
c) Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 2. pololetí 2020
d) Plán činnosti výboru pro vzdělávání na 1. pololetí roku 2021
3) Vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok (tento bod byl hlasováním
11-0-0 z programu vypuštěn)
4) Různé

1) Kontrola zápisu a úkolů
Členové výboru neměli k zápisu z jednání dne 3. 12.2020 žádné připomínky a vzali jej na vědomí
Pozn.
Z programu jednání byl stažen bod Vyhlášení dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok 2021.
Rada města dne 19. 1. 2021 rozhodla, že finanční prostředky ve výši cca 1 milión Kč, původně určené pro
fond, budou v kalendářním roce 2021 poskytnuty školám jako účelový příspěvek na exkurze na téma
holocaust (více v Různém).
2) Materiály do ZM
a) Aktualizace zřizovací listiny ZŠ Husova
Členové výboru obdrželi materiál, který je předkládán do ZM
Bod 017 (podklady pro 1. zasedání ZM)
Výbor pro vzdělávání ZM po projednání
doporučuje ke schválení
Aktualizaci zřizovací listiny ZŠ Husova
PŘÍTOMNO:

PRO:

PROTI:

ZDRŽEL SE:

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK:

11

11

0

0

0

Přijato

b) Veřejnoprávní smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy
Členové výboru obdrželi materiál, který je předkládán do ZM.
Bod 018 (podklady pro 1. zasedání ZM)
Výbor pro vzdělávání ZM po projednání
doporučuje ke schválení
Veřejnoprávní smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy
PŘÍTOMNO:

PRO:

PROTI:

ZDRŽEL SE:

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK:

11

11

0

0

0

Přijato

c) Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 2. pololetí 2020 – Výbor pro vzdělávání bere na vědomí
(bod 210)
d) Plán činnosti výboru pro vzdělávání na 1. pololetí roku 2021 – Výbor pro vzdělávání bere na vědomí
(bod 211)
3) bod byl hlasováním 11-0-0 z programu vypuštěn
4) Různé
- Ivan Langr
RM vyčlenila z městského rozpočtu jeden milión korun na odborné exkurze do míst spjatých s holokaustem
nebo obdobnými činy proti lidskosti prováděné nacisty. Půjde o exkurze pro žáky sedmých a osmých tříd
libereckých základních škol. V sedmém ročníku především do památníku v Terezíně a Lidicích, v osmém
ročníku, kde už jsou žáci starší a schopní často šokující zážitek z vyhlazovacích táborů lépe přijmout, by se
jednalo o návštěvu Osvětimi.
Půjde o účelovou dotaci ve výši cca 480 Kč na jednoho žáka, která pomůže snížit náklady na dopravu a
vstupné. Letos by tak podobná místa spojená s holokaustem mohlo navštívit cca 2100 žáků 7. a 8. tříd
základních škol zřizovaných SML. Jde o důležité symbolické gesto a snaha podpořit vzdělávání dětí v této
oblasti. Aby ony ani jejich děti nezapomněly.
Případné disponibilní finanční prostředky budou použity na podporu aktivit Fondu vzdělávání.
- Věnceslava Drábková – dotaz na letošní pololetní klasifikaci
- Ivan Langr – MŠMT vydalo Metodický pokyn k hodnocení
- Barbora Junková – dotaz, jaké platformy používají školy při distanční výuce
- Ivan Langr – jarní data jsou k dispozici v Přehledu základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání
(školní rok 2019/2020) – bod 3.7.1, 3.7.2. (Data za 1. pololetí školního roku 2020/2021 budou zjišťována).
Školy již jisté platformy využívají, zřizovatel do výběru nebude vstupovat.
- Jan Berki – poukázal na flexibilitu škol, schopnost žáků adaptovat se na různá prostředí a na limity rodin.

Příští zasedání Výboru pro vzdělávání ZM se koná ve čtvrtek 18. února 2021 od 16:00 hodin. Jeho
podoba, zda prezenční nebo online forma, se rozhodne podle situace a nařízeného omezení.
Zapsala: Mgr. Martina Špringlová, tajemnice výboru
Ověřila: Mgr. Šárka Prachařová, předsedkyně Výboru pro vzdělávání
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