
  

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

 

Zápis č. 6 

z řádného jednání výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec 

ze dne 20. 6. 2019 
 

 

Přítomni: 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, Daniel Ragín, 

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Mgr. Zuzana Tachovská 

Omluveni: 1 

Mgr. Andrea Gardoňová, 
Hosté: 1 

PhDr. Ivan Langr, 

Veřejnost: 0 

 

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

 

Průběh jednání: 

Program: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových 

organizací 

3) Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 

organizací 

4) Podání žádosti o poskytnutí dotace na pokračující projekt Férové školy v Liberci II  

5) Informace o výsledku zápisů do MŠ a ZŠ 

6) Různé 

1. Kontrola zápisu a úkolů 

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 20. června 2019  

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

12 12 0 0 0 Přijato 
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3. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových 

organizací 

Členové výboru obdrželi písemné informace o materiálu, který je předkládán na zastupitelstvo 

města včetně příloh (Majetkové přílohy MŠ zřizovaných SML k 1. 1. 2019, Majetkové přílohy ZŠ 

a školských zařízení zřizovaných SML k 1. 1. 2019, Přehled změn v majetkových přílohách MŠ 

zřizovaných SML, Přehled změn v majetkových přílohách ZŠ a školských zařízení zřizovaných 

SM). 

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam majetku svěřeného školským 

příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec a jsou nedílnou součástí 

zřizovacích listin. Rozsah majetku je shodný s údaji, které příspěvkové organizace potvrdily 

v dokladových inventarizacích k datu 31. 12. 2018. 

Berki – podnět, zda by MML nemohl řešit majetkové přílohy tak, jako je tomu u PO zřizovaných 

libereckým krajem (tj. v majetkových přílohách, které podléhají schvalování, jsou pouze 

nemovitosti a pozemky a ostatní svěřený majetek je řešen pouze v souvislosti s inventurami 

majetku), odpadlo by každoroční předkládání tohoto materiálu. 

Podnět bude předán faktickému zpracovateli, kterým je odbor ekonomiky. 

usnesení 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

doporučuje 

Zastupitelstvu města Liberec Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských 

příspěvkových organizací schválit 

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

12 12 0 0 0 Přijato 

4. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 

organizací 

Členové výboru obdrželi písemné informace o materiálu, který je předkládán na zastupitelstvo 

města včetně příloh (Majetková příloha Botanická zahrada Liberec, p. o., Majetková příloha 

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, p. o., Majetková příloha Naivní divadlo Liberec, p. o., Majetková 

příloha Zoologická zahrada Liberec, p. o., Přehled změn v majetkových přílohách kulturních p. o.) 

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam majetku svěřeného kulturním 

příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec a jsou nedílnou součástí 

zřizovacích listin. Rozsah majetku je shodný s údaji, které příspěvkové organizace potvrdily 

v dokladových inventarizacích k datu 31. 12. 2018. 

usnesení 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

doporučuje 

Zastupitelstvu města Liberec Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních 

příspěvkových organizací schválit 

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

12 12 0 0 0 Přijato 
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5. Podání žádosti o poskytnutí dotace na pokračující projekt Férové školy v Liberci II  

Členové výboru obdrželi písemné informace o materiálu, který je předkládán na zastupitelstvo 

města včetně informací a popisu jednotlivých aktivit. 

Statutární město Liberec prostřednictvím podání žádosti o dotaci na pokračující projekt "Férové 

školy v Liberci II" plánuje realizovat specifické cíle a opatření vyplývající z Místního plánu 

inkluze města Liberec pro období 2019 až 2021 (dále jen MPI). Záměrem tohoto projektu je pomoci 

mateřským a základním školám úspěšně realizovat společné vzdělávání, podpořit děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách, podpořit dětí ze socioekonomicky 

znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (sociálně vyloučené lokality, dále SVL) v hlavním 

vzdělávacím proudu MŠ a ZŠ s ohledem na dostupnost dalšího vzdělávání. Pokračující projekt 

navazuje na aktuálně realizované projekty města: Vzdělávejme společně děti předškolního věku 

v Liberci a Férové školy v Liberci. 

Realizované projekty a pokračující projekt jsou významnou podporou také investičních projektů 

na MŠ a ZŠ, které statutární město realizuje a připravuje, protože v žádostech do IROP jsou 

zaznamenávána také hlediska týkající se počtu vzdělávaných dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Podpora rovných příležitostí je také důležitým hlediskem v případě přiznání dotací na 

investiční projekty. 

Termín realizace: 

Předpokládané zahájení projektu:  07/2020 

Předpokládané ukončení realizace:  12/2022 

Přehled zdrojů financování – předpokládané maximum: 78 000 000 Kč 

Příspěvek Evropské unie: 66 300 000 Kč 

Národní veřejné zdroje (státní rozpočet): 7 800 000 Kč 

Vlastní zdroje financování (spoluúčast):  max 3 900 000 Kč 

(tj. z hlediska čerpání cca 1,1 mil. Kč. za rok 2020, 1,4 

mil. Kč za rok 2021 a 1,4 mil. Kč za rok 2022) 
Partneři projektu  

s finanční účastí (zajištění aktivit viz přehled aktivit):  

· EDUCA QUALITY z. s  

· Komunitní středisko KONTAKT 

· Dům dětí a mládeže Větrník 

· Člověk v tísni 

 iChange 

bez finanční účasti 

 Zapojené mateřské školy (30 MŠ zřizované SML, 2 zřizované MO Vratislavice nad Nisou) 

 Zapojené základní školy (21 ZŠ zřizované SML, 1 ZŠ zřizovaná MO Vratislavice nad Nisou, 3 ZŠ 

zřizované Libereckým krajem, 1 ZŠ zřizovaná církví) 

Langr – Rada Libereckého kraje v úterý 18. 6. 2019 schválila souhlas pro zapojení 3 škol 

zřizovaných LK do tohoto projektu, v současné době je vyčerpána téměř polovina alokace v rámci 

výzvy, Liberec bude projektovou žádost podávat v srpnu, dle informací z MŠMT by měl být financí 

dostatek 

Berki – zda nebude problém s personálním zajištěním tak velkého množství aktivit projektu 

Langr – partneři počítají s personálním zajištěním a mají zajištěno 

usnesení 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

doporučuje 

Zastupitelstvu města Liberec Podání žádosti o poskytnutí dotace na pokračující projekt Férové 

školy v Liberci II schválit 
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PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL SE: NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

11 11 0 0 0 Přijato 

6. Informace o výsledku zápisů do MŠ a do ZŠ 

Členové výboru obdrželi písemné informace o počtech přijatých dětí do spádových mateřských a 

základních škol na území Liberce (více informací v Příloze). 

Langr – zápisy proběhly bez problémů, pro příští rok bude nutné upravit spádovou vyhlášku pro 

základní školy vzhledem k tomu, že na území města budou zkolaudovány oblasti s novými 

bytovými jednotkami 

7. Různé 

Čechlovská – jak je to s divadelním představením v rámci projektu Princezna Julie, zda děti vede 

pedagog a je to s odbornou supervizí, když hrají divadelní představení s tak závažným tématem 

jakým je šikana a související sebevražda 

Langr – jedná se o kroužek divadla, který má cca 30 dětí, sám se účastní zkoušek a odmítá jakékoli 

nařčení, že by něco nebylo v pořádku a že by děti byly nějak ohrožené, děti do kroužku chodí 

dobrovolně, rodiče souhlasí s jejich účastí, domnívá se, že není nutné, aby někdo divadlo 

monitoroval. Divadelní představení je zatím hráno v odpoledních hodinách a je určené pro 

veřejnost. Školy nejsou nijakým způsobem nucené se představení zúčastnit. Divadelní představení 

byl mělo být osvětou, aby se o šikaně mluvilo. 

Berki – je také členem tohoto hereckého studia, rodiče dětí byli předem informováni o tématu a 

mohli se rozhodnout, zda jejich dítě bude v daném představení hrát 

Dvořák – může zde být obava, aby toto téma děti nějak nepoznamenalo v případě, že by se do 

tématu příliš vcítily 

Berki – je zde velká otevřenost v jednání s rodiči, jsou zařazovány aktivity zaměřené na reflexi 

z ohledem na riziko vcítění se do problému 

Diskuse k harmonogramu jednání výboru pro vzdělávání na 2. pololetí 2019 

Členové výboru se domluvili, že jednání ve 2. pololetí se budou konat v těchto termínech: 

 19. září 2019 

 17. října 2019 

 20. listopadu 2019 

 5. prosince 2019 

Časový plán s termíny bude připraven jako informace do ZM v září. 

V termínu veletrhu vzdělávání a práce EDUCA MYJOB LIBEREC 2019 (10. až 12. října) bude 

zrealizováno neformální setkání členů výboru na tomto veletrhu v Home Credit Areně. Přesný 

termín upřesní předsedkyně výboru. 

Gamba – mám problém se způsobem projednávání dotací v rámci výboru, projednávání materiálu 

o dotacích nebylo na programu jednání výboru a bylo to v bodě různé, je zde možné riziko trestního 

stíhání, podobně jako to bylo v případu 23 zastupitelů 

Dvořák – domnívá se, že není vhodné porovnávat pozvánky na jednání výboru ZK a výboru ZM, 

výbor dotace neschvaluje, ale pouze doporučuje zastupitelstvu, nestrašit trestně právními 

problémy, protože je to v daném případě nedůvodné 

Gamba – nesouhlasí, že tam není riziko trestně-právní 
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Langr – po představení způsobu hodnocení projektů na dubnovém jednání se výbor se dohodl, že 

bude o dotacích následně hlasovat per rollam a tajemnice fondu pro vzdělávání takto zasílala 

informace a podklady. Není věcí úřadu stanovovat, jak bude výbor hlasovat. 

Prachařová – hlasování per rollam nebylo šťastné, proto s ohledem na emailovou diskusi byla 

problematika přidělení dotací z fondu vzdělávání zařazena na květnové jednání výboru, do bodu 

různé to bylo zařazeno z důvodu, že pozvánka s programem a materiály na květnový výbor byly 

již odeslány členům výboru,  

Langr – členové výboru obdrželi informace tak, jak byly připraveny a odevzdány do ZM s ohledem 

na výsledky hodnocení 

Ragín – domnívá se, že vše zafungovalo dobře, vzhledem k tomu, že nedošlo k odhlasování per 

rollam a s ohledem na emailovou diskusi, bylo projednávání vráceno na zasedání výboru a tam 

nakonec došlo k odhlasování doporučení pro jednání ZM. 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 19. září 2019 od 16:00 

hodin (historická radnice místnost č. 110) 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková, tajemnice výboru 

Ověřila: Mgr. Šárka Prachařová, předsedkyně výboru 


