
  

 S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  L I B E R E C  
 

 

Zápis č. 3 

z řádného jednání výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec 

ze dne 21. 3. 2019 
 

 

Přítomno: 12 

Mgr. Šárka Prachařová, Mgr. Jan Berki, Ph.D., Mgr. Pavel Coufal,  

PhDr. Miloslava Čechlovská, Mgr. Věnceslava Drábková, Petr Dvořák,  

RNDr. Robert Gamba, Mgr. Bc. Martin Kubáč, Matyáš Moc, prof. Ing. Josef 

Šedlbauer, Daniel Ragín, Mgr. Zuzana Tachovská 

Nepřítomno: 1 

Mgr. Andrea Gardoňová 
Hosté: 4  

PhDr. Ivan Langr, 

Mgr. Tomáš Pokorný, odbor školství tělovýchovy a sportu KÚLK 

Michaela Menšíková, tajemnice fondu vzdělávání 

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., zastupitel 

Veřejnost: 0 

 

Z celkového počtu 13 členů přítomno 12. Výbor byl usnášeníschopný.  

Průběh jednání: 

Program: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Letní olympiáda dětí a mládeže 2019 

3) Fond vzdělávání – informace k hodnocení žádostí 

4) Různé 

1. Kontrola zápisu a úkolů 

Předsedkyně výboru informovala členy, že materiál Místní plán inkluze (MPI) města Liberec 

pro období 2019 – 2021, který byl projednáván na minulém jednání výboru, byl RM schválen a 

je předkládán na březnové ZM. 

Členové výboru neměli k zápisu z minulého jednání žádné připomínky a vzali jej na vědomí. 

2. Schválení programu jednání 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

usnesení 

Výbor pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec po projednání  

schvaluje 

program jednání dne 21. března 2019  

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL SE: NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

10 10 0 0 0 Přijato 

2 členové výboru nebyli v době hlasování přítomni 
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3. Letní olympiáda dětí a mládeže 2019 

Informaci členům výboru podal Mgr. Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení mládeže, sportu a 

zaměstnanosti, OŠMTS KÚLK 

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky se uskuteční ve dnech 23.6.2019 - 

28.6.2019 v Liberci, Jablonci nad Nisou a Bedřichově. Liberecký kraj naváže na rok 2010, ve 

kterém hostil zimní verzi dětské olympiády. Vedle tradičních sportů, jako je atletika, plavání, 

volejbal či fotbal, vypsali pořadatelé také soutěž v letním biatlonu a jednu uměleckou soutěž 

Podrobnější informace o jednotlivých disciplínách naleznete na následujícím odkaze 

https://odm.olympic.cz/2019 

Slavnostní zahájení se uskuteční v liberecké Home Credit aréně, jako oficiální olympijské 

domy pak poslouží Sport Park Liberec a koleje Technické univerzity.  

Přihlášeno je v současné době 4186 soutěžících ze všech krajů ČR. 

Předpokládá se, že ODM přiláká do Liberce navíc dalších 6 a 7 tisíc návštěvníků. 

Zahajovací a závěrečný ceremoniál 

23. 6. a 27. 6. Home Credit Aréna Liberec 

Medailové ceremoniály 

25. 6. Liberec – náměstí Dr. E. Beneše 

26. 6. Jablonec nad Nisou – přehrada 

Doprovodný program – před začátkem olympiády 

Od 8. ledna do 14. června budou realizovány na vybraných školách v rámci Libereckého kraje 

hodiny tělocviku vedené známými sportovci. 

Cíl: 

 Ukázat dětem, že sport je běžná a důležitá součást života 

 Propagace sportu mezi dětmi 

 Přitáhnout děti na hry, aby společně s pedagogy přišli podpořit své vrstevníky 

Další podrobnější informace k ODM 2019 je možné nalézt na webových stránkách 

https://odm.olympic.cz/2019  

 

Diskuse: 

Dvořák – jak se vybírají účastníci ODM za kraj 

Pokorný – odpovědnost za výběr účastníků mají trenéři 

Tachovská – zda budou žáci škol omluveni z výuky 

Řebíčková – ředitelé škol byli o ODM informování, aby v týdnu olympiády přizpůsobili výuku 

tak, aby žáci společně se svými učiteli mohli navštěvovat jednotlivá sportoviště. 

4. Fond vzdělávání – informace k hodnocení žádostí 

Tajemnice fondu vzdělávání Michala Menšíková seznámila členy výboru, jak bude probíhat 

hodnocení přijatých žádostí. 

https://odm.olympic.cz/2019
https://odm.olympic.cz/2019
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Výzva pro podávání žádostí do Fondu vzdělávání pro rok 2019 byla vyhlášena v období od 

4. 2. 2019 do 18. 2. 2019. Celkem bylo podáno 41 žádostí, 3 žádosti jsou vyřazeny a to 2 

v programu 3.1 a 1 v programu 3.3. 

Rozdělení žádosti do programů, jejich alokace: 

 Program 3.1 – 25 ks žádostí – alokace 700.000 Kč, požadovaná částka od SML celkem 

1 060 125 Kč 

 Program 3.2 – 3 ks žádostí – alokace 200.000 Kč, požadovaná částka od SML celkem 

147.000 Kč 

 Program 3.3 – 7 ks žádostí – alokace 200.000 Kč, požadovaná částka od SML 293.000 

Kč 

 Program 3.4 – 3 ks žádostí – alokace 200.000 Kč, požadovaná částka od SML 

56.995 Kč 

Celkem pro rok 2019 je schválená částka 1.300.000 Kč, zůstatek k 31. 12. 2018 je 872.000 Kč. 

Hodnotitelé budou hodnotit všechny žádosti, tzn. celkem 38 ks. 

Kvalitativní hodnocení projektu /akce hodnotí jednotlivě členové výboru (každé subkritérium 

0-10 bodů). Bodové hodnocení se vypočte jako aritmetický průměr obou dílčích hodnocení a 

výsledek se zaokrouhluje na celé číslo. Bodové hodnocení každého subkritéria musí hodnotitel 

krátce zdůvodnit. 

Subkritéria – body, které hodnotí hodnotitelé: 

1) Předpokládaná úroveň projektu/akce: hodnotitel posuzuje celkovou úroveň projektu 

a popsaných výstupů (jejich kvalitu směrem k cílové skupině) a relevanci jejich 

písemného zpracování (bod I/4), srozumitelnost a smysluplnost projektu, zohledňuje 

tradici projektu, možnou synergii a přesah s dalšími projekty/akcemi aj. (0-10 bodů, 0 = 

velmi špatná úroveň, nulový přínos projektu, 10 = vynikající, velmi přínosný projekt) 

2) Míra rizik: hodnotitel posuzuje možnou rizikovost projektu, formulaci cílů (zřejmé vs. 

nejasné), proveditelnost projektu a časového rozvržení, přiměřenost požadovaných 

prostředků, soulad projektu s vyhlášeným programem či podprogramem aj. (0-10 bodů, 

10 = žádné riziko, 0 = velmi rizikový projekt) 

V případě střetu zájmu hodnotitel projekt nehodnotí a do poznámky vloží informaci „střet 

zájmu“. 

Žádosti + popis projektu budou nahrány na cloudové uložiště, každý hodnotitel obdrží mailem 

od paní Menšíkové přístupové údaje. 

Žádosti a popis projektu má své číselné označení a začíná vždy 3 – tzn. číslo Fondu vzdělávání, 

3.1 – číslo programu a poslední číslo např. 5 – číselné označení žádosti či popisu projektu, 

které je u obou vždy stejné). 

Termín odevzdávání hodnocení do 17.4 2019  

na email: mensikova.michaela@magistrat.liberec telefon: 485 243 384. 

Podklady k hodnocení projektů obdrží členové výboru v samostatném e-mailu. 

mailto:mensikova.michaela@magistrat.liberec
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5. Různé 

Prachařová – RM jmenovala členy konkurzních komisí v rámci vyhlášených konkurzů, 

informace o konkurzech byly na úřední desce MML a také na informačním a vzdělávacím 

portále Libereckého kraj (Edulk.cz) 

Baxa – domnívá se, že vyhlášení konkurzů bylo málo medializováno, nebyla informace ve 

zpravodaji města, nebyla informace pro zastupitele, dle zprávy ČŠI nejsou ředitelé obměňováni 

a ve většině případů zůstávají stávající ředitelé 

Drábková – kdo má zájem o post ředitele, tak informace o vyhlášených konkurzech sleduje 

Berki – informace, na kterých školách budou v letošním roce konkurzy vyhlášeny, byla na 

výboru pro vzdělávání, v medializaci možná trochu rezervy jsou, ale je otázkou, zda důvodem 

malého zájmu o pozice ředitelů ZŠ je zrovna medializace vyhlášených konkurzů. ČŠI při 

konkurzech není moc nakloněna změnám na postech ředitelů a většinou jsou pro stávající 

ředitele. 

Čechlovská – termíny vyhlášení konkurzů ve výboru pro vzdělávání nebyly 

Šedlbauer – domnívá se, že je nutné aktivně hledat vhodné adepty na ředitele, není možné jen 

čekat, že se někdo přihlásí 

Prachařová – řada lidí, kteří by možná byli vhodnými adepty na pozici ředitele, nemá o tuto 

pozici zájem, protože budou raději učit. Kdo nemá manažerské ambice, nemá o funkci ředitele 

ZŠ zájem. 

Dvořák – nemyslí si, že by měl Liberec málo přihlášených do konkurzů, dělat ředitele ZŠ není 

žádná výhra, jsou situace, že když nějaký ředitel ve funkci končí, tak je v některých místech 

problém sehnat náhradu na jeho místo 

Berki – myslím si, že není dobré, aby zřizovatel aktivně oslovoval a vyhledával potencionální 

adepty na ředitele ZŠ, zřizovatel by měl spíše zvyšovat atraktivitu této pozice 

Gamba – trochu nechápu tuto diskusi, není možné, aby zřizovatel měl dopředu vytipovaného 

ředitele, to by potom konkurzy postrádaly smysl, je však otázka proč jsou konkurzy vypisovány 

plošně, tedy i v případech, kdy je zřizovatel s prací školy spokojený. Vhodnější by bylo 

vyhlašovat konkurzy tam, kde je nějaký problém. 

Langr – návrh na plošné vyhlášení konkurzů byl můj nápad, domnívám se, že ředitel by měl po 

6 letech svého funkčního období provést revizi toho, co se mu povedlo a předložit vizi na další 

období. Je pravdou, že kde se hlásí do konkurzu původní ředitel, tak se ve většině případů 

nikdo další nehlásí. 

Berki – někde bychom změnu třeba chtěli, ale bohužel se nám nehlásí žádný vhodný 

protikandidát 

Langr – doporučuji, aby za školskou radu byl jmenován člen, který není pedagogem školy (tj. 

rodič nebo zástupce zřizovatele) 

Berki – za pedagogický sbor jsou většinou jmenováni zástupci ředitele, toto je však 

v kompetenci školy a nemáme možnost to ovlivňovat 

Langr – chci vědět od škol, jak byl zástupce za pedagogy do konkurzní komise vybírán 
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Baxa – zda se neuvažuje konkurzy zopakovat a více medializovat vzhledem ke krátkém době 

vyhlášení, přizvat do konkurzní komise dalšího odborníka 

Dvořák – domnívám se, že opakování konkurzů není vhodné, ve škole by to mohlo vyvolat 

chaos 

Berki – nedomnívá se, že by v konkurzní komisi nebyli odborníci, přizvání dalšího odborníka 

nepovažuji za nutné, konkurzní komisi na ředitele ZŠ tvoří: 

 dva členové určení zřizovatelem (náměstek pro školství + další člen) 

 jeden člen určený ředitelem krajského úřadu (odbor školství tělovýchovy a sportu 

KÚLK) 

 jeden člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti 

školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení (ředitel ZŠ, jiný 

zřizovatel než je SML) 

 jeden člen, kterým je pedagogický pracovník ZŠ 

 jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a 

 jeden člen, kterým je člen školské rady 

Langr – tam kde se již nehlásí původní ředitel, tam se většinou hlásí větší počet uchazečů, 

uchazeče v mnoha případech odrazuje velká míra papírování (dle ČŠI více jak 50 % a velmi 

málo prostoru zbývá právě na řízení pedagogického procesu), největší počet konkurzů připadal 

na loňský rok, letos a příští rok to jsou dobíhající konkurzy, 

Tachovská – konkurzy je třeba více medializovat 

Langr – v loňském roce bylo za inzerci konkurzů utraceno asi 30 tisíc, ale efekt to nepřineslo, 

dle hodnocení ČŠI jsou liberecké školy velmi dobře hodnoceny 

Šedlbauer – domnívám se, že není dobře, aby z této diskuse vyplynulo, že se nic neděje 

Ragín – domnívám se, že se tu už 30 minut bavíme velmi nekonstruktivně  

Kubáč – pokud je něco na škole špatně a došlo tam k pochybení, je přeci možné ředitele 

odvolat 

Ragín – dotaz, zda jsou v Liberci nějaké špatné školy 

Langr – samozřejmě v každé škole je co zlepšovat, ale Liberec nemá špatné školy 

Ragín – jako rodič nevnímám, že by v Liberci byla škola, kam bych se bál dávat děti 

Baxa – každý rodič má jinou představu o vzdělávání svých dětí, mě chybí více formativní 

hodnocení bez známek, zaměření na měkké dovednosti, individualizace a diferenciace ve výuce 

apod. 

Berki – velká část věcí se na školách v Liberci dělá, je dobré, když dítě v průběhu školní 

docházky pozná různé typy učitelů a různé výukové metody, protože pak budou lépe připraveni 

pro život 

Řebíčková – První Festival dobrých pedagogických zkušeností a nápadů pro učitele ze 

základních škol v Liberci se bude konat pod záštitou náměstka primátora PhDr. Mgr. Ivana 

Langra v sobotu 6. dubna od 8 do 14 hodin na ZŠ Lesní. Pořádající školou je ZŠ Lesní ve 

spolupráci se ZŠ Ostašov a oddělením školství MML. Festival je určen všem pedagogům 

základního školství v Liberci, kteří hledají inspiraci. Jednotlivé dílny v rámci festivalu povedou 
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učitelé z libereckých škol, kteří mají zájem podělit se o svou práci a diskutovat z učiteli 

z jiných škol.  

Program festivalu:  

 8:00 – 8:20 prezence  

 8:30 – 9:00  společné zahájení festivalu v tělocvičně  

 9:15 -10:45  1. blok dílen 

 10:45 – 11:00  přestávka na kávu  

 11:00 – 12:00  2. blok dílen 

 12:00 – 12:45  občerstvení  

 12:45 – 14: 15  3. blok dílen 

 14:15 – 16:00  neformální diskuze učitelů a sdílení 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna 2019 

od 16:00 hodin (historická radnice místnost č. 110) 

 

 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková, tajemnice výboru 

Ověřila: Mgr. Šárka Prachařová, předsedkyně výboru 


