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Z á p i s  

z 10. zasedání výboru pro vzdělávání  

dne 8. prosince 2016 

 

Přítomni: 
Mgr. Jan Berki, Ph.D., PhDr. Milan Adamec, Jakub Zobín, Mgr. Hana Zábojníková, Ing. Marie 

Pavlová, Zbyněk Šrámek, Mgr. Libuše Vítová, Ing. Ondřej Červinka, Mgr. Zuzana Tachovská, 

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., 

 

Nepřítomni: 

Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., Mgr. Dana Lysáková, Mgr. Petra Gabarová, 

 

Hosté: 

PhDr. Mgr Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous 

 

Z celkového počtu 13 členů přítomno 10 členů. Výbor byl usnášeníschopný.  

 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Kontrola zápisu a úkolů 

3) Návrhy na provozní rozpočty MŠ a ZŠ pro rok 2017 

4) Plán činnosti výboru na 1. pololetí roku 2017 

5) Různé 

 

1. Schválení programu jednání výboru dne 8. 12. 2016 

Členům výboru byl předložen návrh programu jednání. 

Hlasování o usnesení k 1. bodu jednání: 

Pro: 8  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje program jednání dne 8. prosince 2016 

2 členové výboru byli v době schvalování programu nepřítomni 

 

2. Kontrola zápisu a úkolů 

Členové výboru vzali zápis z minulého jednání na vědomí. 

 

 

3. Návrhy na provozní rozpočty MŠ a ZŠ pro rok 2017 

Členové výboru obdrželi předem návrh rozpočtu pro školské příspěvkové organizace – návrh 

příspěvků na provoz, energie a odpisy. K návrhu rozpočtu obdrželi zároveň celkové srovnání 

příspěvků (viz tabulka): 

  

Příspěvek na provoz 2016 Příspěvek na provoz 2017 
požadavek v RM 

Nárůst [%] 
schválený  upravený  

MŠ 6 000 000,00 6 488 735,00 6 805 807,00    4,89 

ZŠ 29 000 000,00 29 086 000,00 31 914 139,00    9,72 

Celkem 35 000 000,00 35 574 735,00 38 719 946,00      

Pozn.: u ZŠ včetně ZUŠ a ZŠ Orlí 
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Návrh kompletního rozpočtu pro rok 2017 viz odkaz:  

http://www.liberec.cz/cz/aktuality/zpravy-z-mesta/pozvanka-besedu-k-rozpoctu-mesta-rok-

2015.html  

Náměstek primátora PhDr. Ivan Langr informoval členy výboru, že rozpočtovaná částka není sice 

taková, jaká byla požadována, ale navýšení je relativně významné. Předpokládá se, že i pro rok 

2018 by navýšení mělo být minimálně srovnatelné s rokem 2017. 

Hlasování o usnesení k 3. bodu jednání: 

Pro: 10  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání doporučuje ZM ke schválení část rozpočtu, která se týká příspěvků pro rok 

2017 na provoz, energie a odpisy pro školské příspěvkové organizace (MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM). 

Předsedkyně výboru informovala členy, že jednala s náměstkem Mgr. Janem Korytářem ve věci 

navýšení rozpočtu na opravy školských zařízení, aby nedocházelo k prohlubování problémů, které 

na řadě školských organizací jsou. V dané věci bylo sděleno, že rozpočet na potřebné opravy a 

případnou modernizaci (investice) je oproti loňskému roku navýšen. 

Mgr. Jan Berki měl několik dotazů ohledně části rozpočtu, který se týká fondu pro opravy a 

vybavení školských zařízení. Dotazy zašle vedoucímu odboru majetkové správy Bc. Jaroslavu 

Schejbalovi a bude následně informovat členy výboru. 

S ohledem na uvedenou skutečnost byla část rozpočtu, která se týká fondu pro opravy a vybavení 

školských zařízení pro rok 2017, vzata výborem pouze na vědomí a nebylo zatím v dané věci přijato 

žádné usnesení. 

 

 

4. Plán činnosti výboru na 1. pololetí roku 2017 

Členové výboru obdrželi předem návrh plánu činnosti na 1. pololetí roku 2017. 

Na základě podnětu členů výboru bude do plánu činnosti doplněn bod týkající se fondu vzdělávání 

(společné jednání výboru a správní rady fondu ještě před předložením vybraných projektů ke 

schválení do ZM) 

Na jednání výboru v roce 2017 budou průběžně v bodě různé zařazovány informace o projektech, 

které realizuje město ve vzdělávání. 

Hlasování o usnesení ke 4. bodu jednání: 

Pro: 10  Proti:  0 Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Výbor pro vzdělávání schvaluje plán činnosti výboru na 1. pololetí roku 2017 

Plán činnosti v souladu s bodem č. 8 Statutu výboru pro vzdělávání bude předložen jako informace 

na lednové jednání zastupitelstva města. 

 

 

5. Různé 

Informace o projektech: 

„Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249 

- SML konečně obdrželo podepsané rozhodnutí o přidělení dotace a na prosincové jednání 

ZM je předkládán materiál týkající se přijetí dotace tak, aby bylo možné projekt již fakticky 

zahájit. 

http://www.liberec.cz/cz/aktuality/zpravy-z-mesta/pozvanka-besedu-k-rozpoctu-mesta-rok-2015.html
http://www.liberec.cz/cz/aktuality/zpravy-z-mesta/pozvanka-besedu-k-rozpoctu-mesta-rok-2015.html
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„Férová škola“ 

- Projekt bude předkládán v rámci výzvy MŠMT č. 02_16_21 – Inkluzivní vzdělávání pro 

KPSVL, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke 

kvalitnímu předškolnímu vzdělávání, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.  

 Projekt navazuje na schválenou novelu školského zákona systematického a intenzivního 

zavádění inkluzivního vzdělávání (společné vzdělávání), čímž se snaží nastolit rovný přístup 

ke vzdělání všech dětí ČR a je v souladu se schváleným „Strategickým plánem sociálního 

začleňování pro město Liberec“,(http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/strategie-pro-

socialni-zaclenovani-mistni-plan-inkluze.pdf.) 

- Hlavním cílem projektu je podpora dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně 

odlišného prostředí (sociálně vyloučené lokality, dále jen SVL) v hlavním vzdělávacím 

proudu ZŠ a s ohledem na prostupnost ke středoškolskému vzdělávání. Součástí tohoto cíle 

je i podpora škol a pedagogů při rozvíjení společného vzdělávání a zapojení rodičů dětí ze 

SVL do souvisejících aktivit. 

- Společně s partnery projektu (Educa Quality z. s., Komunitní středisko Kontakt, DDM 

Větrník a Člověk v tísni) bude SML koordinovaně navazovat aktivity ke snižování 

všeobecných rizik předčasného odchodu dětí ze základního vzdělávání, souběžně půjde o 

zavedení účinné spolupráce mezi SML, školami, neziskovým sektorem a rodinou. V rámci 

projektu dále počítáme se vzděláváním zaměstnanců škol, školských zařízení a úředníků 

samosprávy v oblasti vzdělávání.  

- Z hlediska podporovaných aktivit projekt naplňuje dvě tzv. povinně volitelné aktivity: 

Aktivitu č. 2) v oblasti podpory obce při zavádění inkluzivního vzdělávání  
Aktivitu č. 3) v oblasti prevence školní neúspěšnosti.  

- V odborné části budou vybrané podaktivity v klíčové aktivitě č. 3 v gesci partnerů projektu, 

a to dle jejich odbornosti: 

o Doučování žáků bude mít na starosti Člověk v tísni,  

o Kariérové poradenství zodpovídá EDUCA QUALITY,  

o Kroužky pro žáky bude mít na strarosti DDM Větrník, 

o Zapojení rodičů, Worshopy pro rodiče ze socioekonomicky znevýhodněného a 

kulturně odlišného prostředí – zodpovědnost Komunitní středisko KONTAKT.  

- Původní termín odevzdání žádostí o dotace na projekty byl 9. 12. 2016. Vzhledem 

k závažným technickým problémů na straně vyhlašovatele výzvy (problémy v systému MS 

2014+) je termín odevzdávání žádostí prodloužen do 30. 3. 2017 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 19. 1. 2016, od 16:00 hod 

v zasedací místnosti č. 110. 

 

 

V Liberci dne: 8. prosince 2016 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková 

Ověřil: Mgr. Libuše Vítová, předsedkyně výboru pro vzdělávání 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/strategie-pro-socialni-zaclenovani-mistni-plan-inkluze.pdf
http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/strategie-pro-socialni-zaclenovani-mistni-plan-inkluze.pdf

