Týdeník Ivana Langra/ 3. 4. - 9. 4.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme zabývat našimi dlouhodobými tématy,
především projekty vyplývajícími ze schválené strategie pro sociální začleňování. Budeme
diskutovat o blížících se zápisech do ZŠ (20. dubna) a analyzovat poslední dostupná demografická
data a diskutovat některá nová témata.
Sejdu se s ředitelkou MŠ pod Ještědem Janou Flanderkovou, která byla na návrh odboru
v minulém týdnu oceněna ministryní školství Medailí MŠMT (PO 14.00).
Sejdu se se zástupci domova důchodců Vratislavice a představiteli městského obvodu (ÚT 14.00),
abychom probrali možnosti spolufinancování organizace "velkým" Libercem.
Přijmu zástupce výboru libereckých Romů (ST 8.00), abychom debatovali problematiku vzdělávání
v našich ZŠ.
Navštívím pana Ervína Šolce (ST 9.00), který letos v červnu získá Medaili města Liberec.
Se zástupci společnosti EDUCA Quality (ST 14.00), která je partnerem města v projektu Férové
školy v Liberci (podán na MŠMT, ale zatím nevyhodnocen), budu diskutovat záležitosti spojené
právě s projektem.
Zajedu do liberecké pobočky Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV, ČT 8.30), následně
se přesunu do dvou základních škol, abych s jejich řediteli diskutoval nastavení a plnění
střednědobých cílů kvality vzdělávání (čtěte celý dokument). První kolo konzultací jsem absolvoval
od října do ledna, nyní probíhá druhé, které v červnu vyvrcholí hodnocením 1. roku. Druhé kolo již
"mají za sebou" ZŠ Ještědská, ZŠ Broumovská, ZŠ Dobiášova, ZŠ Na Výběžku, ZŠ Aloisina
Výšina. (pravidelně se opakující aktivita)
Na úřad vlády, MŠMT, MPSV a do médií rozešlu návrh konceptu, jak dále v rámci státní sociální
politiky nepokračovat ve sporném etnickém sčítání Romů a proč jej nahradit sčítáním sociálně
vyloučených. Etnické sčítání jsem rozporoval už na začátku března, číst můžete - ZDE a ZDE.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme diskutovat především o blížících se akcích
(Velikonoce, jarmark, otevření Parku Clam-Gallasů aj.), přípravách pomníku k romskému
holokaustu, pokračování likvidace Spacium o.p.s a dalších věcech.
Zahájím výstavu Velikonoce očima dětí z MŠ (PÁ 14.20), která tradičně na několik jarních dní
promění chodby historické radnice.
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Svatební obřady (PÁ 13.00).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám materiály spíše operativního charakteru, mj. ale
i návrh na vyvěšení romské vlajky k Mezinárodním dni Romů (8/4). Pokud návrh projde, stane se
poprvé v historii, že před radnicí tento prapor zavlaje.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (27. 3. - 2. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
X

Týdeník Ivana Langra/ 10. 4. - 16. 4.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v dlouhodobých tématech, jimiž jsou
především projekty navázané na schválenou strategii pro sociální začleňování. Dále budeme
pokračovat v analýze posledních statistických dat pro zápisy do základních škol (počty dětí trvale
hlášených v jednotlivých spádových obvodech) a diskutovat některé nové podněty a návrhy
(koordinátor vztahů mezi školou a rodinami s potřebou podpory, indikátory pro chystaný přehled
činnosti mateřských škol, projekt kariéry ředitelů ZŠ aj.).
Sejdu se s paní Loučkovou-Kotasovou a panem Löffelmannem (oba radní za Liberecký kraj),
abychom diskutovali některá témata, která mají město a kraj společná (ÚT 10.00).
Sejdu se se zástupci neziskové organizace Romodrom (ÚT 13.00) s tématem začleňování
romských dětí.
Už popáté od nástupu do funkce uspořádám veřejnou debatu o libereckém školství (ÚT 16.30,
místnost 11), kde zájemcům představím problematiku blížících se zápisů i dalších témat.
Společně se zástupci vybraných odborů a s ředitelkou DFXŠ budeme řešit možnost přípravy
projektové dokumentace na rekonstrukci historické budovy Divadla F. X. Šaldy (ST 9.00). Jedinou
reálnou možností je v tuto chvíli připravit budovu na postupnou rekonstrukci v několika
navazujících etapách, protože patrně neexistuje a nadále nebude existovat dotační titul, jímž
bychom pokryli celou potřebu. A spoléhat budeme muset výhradně na společné zdroje města
a kraje.

Sejde se koordinační skupina, složená z pracovníků magistrátu a Agentury pro sociální
začleňování, abychom společně debatovali nad projekty vyplývajícími ze schválené strategie
města pro sociální začleňování (ST 13.30).
S pracovníky sociálního odboru krajského úřadu povedeme diskuzi o zřízení a financování
nízkoprahového centra pro děti a mládež v západní části Liberce, kde dosud tato služba zcela
chybí (ČT 13.00).

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme debatovat nad probíhajícími velikonočními trhy
a připravovat další velké akce, přípravy pomníku k romskému holokaustu a pokračování likvidace
Spacium o.p.s.
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity

x

Před schválením
Pokračuje přerušené zasedání zastupitelstva města (ST od 15.00), kde mě čeká obhájení návrhů
na individuální dotace a jmenování členů statutárních orgánů Spacium o.p.s., aby mohla
pokračovat likvidace společnosti.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (3. 4. - 9. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo
sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
J. Cverčko, I.Bílková (přípravný výbor asociace Romů LK) - vzdělávání v ZŠ
V. Pecka. M. Vít (EDUCA QUALITY) - projekt Férové školy v Liberci
T. Hasil (FO) - pravidla poskytování dotací, kulturní fond

Týdeník Ivana Langra/ 17. 4. - 23. 4.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Pravidelná pondělní porada odboru odpadá.
Budu dokončovat návrh nových pravidel pro čerpání programových dotací z fondů města. Na
tvorbě nových pravidel spolupracuji se dvěma opozičními politiky, naším cílem je navrhnout takový
konstrukt, který bude všeobecně přijatelný, dlouhodobě udržitelný a únosný pro žadatele.
Zpracovaný model chci posléze promítnout do všech fondů v mé gesci (kultura a cestovní ruch,
zdraví a prevence a vzdělávání).
Naše základní školy čekají zápisy (ČT), takže minimálně na dvě ze škol vyjedu, abych situaci
navnímal na vlastní oči. Ještě předtím budu s kolegy z odboru školství a sociálních věcí debatovat
nad posledními čísly z registru obyvatel (pohyb dětí v rámci jednotlivých spádových obvodů). Podle
těch březnových zatím situace nevypadala úplně dramaticky.
Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).
Sejdu se s ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny Janou Hlavovou (PÁ 8.00), abychom
diskutovali situaci na našich základních školách v oblasti inkluze, práce s žáky s SVP apod.

Kultura
Pravidelná pondělní porada odboru odpadá.
Budeme řešit situaci ve Spacium ops. Po rozhodnutí zastupitelstva o jmenování správní a dozorčí
rady je nutné tyto orgány urychleně svolat, aby jmenovaly nového likvidátora společnosti.
Koncert exčlenů Severáčku (SO 17.00).
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Zasedá komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00).
ST - mimo Liberec
Krajská konference Strany zelených (SO 10.00).

Před schválením
Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam mj. posílám řadu návrhů na individuální dotace z oblasti
sociální i kulturní.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (10. 4. - 16. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
R. Šándor, J. Cverčko (Romodrom) - tábor pro sociálně znevýhodněné děti

Ing. Staša (FO) - stavební uzávěra
M. Chochola (Agentura SZ) - koordinační skupina k sociálnímuzačleňování
L. Průcha (Člověk v tísni) - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v LBC, terénní práce

Týdeník Ivana Langra/ 24. 4. - 30. 4.
2017
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Školství a sociální věci
Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) začneme s prvním vyhodnocováním zápisů do 1. tříd ZŠ
a souběžně budeme pokračovat v přípravě na květnové zápisy do MŠ, které poprvé zohlední
spádové obvody a také povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku. I nadále se budeme
věnovat dlouhodobým projektům odboru v oblasti školství a sociálních věcí (běžící a připravované
projekty).
Společně se spolkem Rodiče za inkluzi jsme pro ředitele ZŠ a jejich výchovné poradce připravili
praktický seminář o přípravě IVP a souvisejících věcech, abychom metodicky podpořili naše škole
při zdolávání úskalí společného vzdělávání (ÚT 9.30 - 12.30).
Sejdu se s některými rodiči dětí z MŠ Beruška, abychom si vysvětlili nastávající rekonstrukci
mateřské školy a možnost využít provizorních prostor v bývalé MŠ Věkova (ÚT 14.00).
Studentům jednoho z kurzů FSV UK zprostředkuji jako host ve výuce pohled zástupce obce
na vzdělávací politiku (ST od 9.30).
Zúčastním se výběrového řízení na nového právníka odboru školství a sociálních věcí, který bude
mít na starosti především agendu bytů, veřejnou podporu a dotační politiku (ST 14.00).
Jako jeden z panelistů se v kině Varšava zúčastním wokshopu o prostupném a sociálním bydlení
v Liberci (ST od 18.00).
Sejde se kolegium ředitelek MŠ (ČT 9.00), diskutovat budeme především o nastávajících zápisech.
Navštívím krajského náměstka pro zdravotnictví pana MUDr. Sobotku, abychom diskutovali
některá společná témata (PÁ 9.00).
Navštívím odbor sociální péče KÚLK (PÁ 10.00), abychom řešili problematiku stěhování sociálně
slabých rodin z Jablonecka.

Kultura
Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme řešit velké akce nejbližších dní, které bude město
spolupořádat.
Společně s budoucím likvidátorem Spacium ops budeme řešit nejbližší kroky, které ve společnosti
bude muset podniknout (ST 14.30).
Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce
2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity
Tradičně se zúčastním čtení jmen obětí holokaustu Jom ha-šoa (PO 14.00).

Před schválením
Zasedá zastupitelstva města (ČT od 15.00), kam posílám řadu materiálů s návrhy programových
a individuálních dotací.

Zpráva o lobby za předchozí týden
V minulém týdnu (17. 4. - 23. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání
s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
J. Hlavová (PPP) - inkluze v libereckých školách
M. Ottl (FO) - Majáles 2017

