
  

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

 

Zápis č. 10 

z řádného jednání výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec 

ze dne 5. 12. 2019 
 

 

Přítomni: 10 

Mgr. Jan Berki, Ph.D., Mgr. Pavel Coufal, Mgr. Barbora Junková, 

Mgr. Věnceslava Drábková, Mgr. Andrea Gardoňová, Simona Kučerová, 

Matyáš Moc, Ing. Jan Puhal, prof. Ing. Josef Šedlbauer,  

Mgr. Zuzana Tachovská 

Omluveni: 3 

Mgr. Šárka Prachařová, Petr Dvořák, Daniel Ragín, 
Hosté: 3 

PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, Michaela Menšíková, 

Veřejnost: 0 

 

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

 

Průběh jednání: 

Jednání výboru z důvod nepřítomnosti předsedkyně Mgr. Prachařové vedl místopředseda 

Mgr. Berki. Program jednání byl rozšířen o materiály, které budou předkládány na ZM a má je 

projednávat výbor pro vzdělávání. 

 

Program: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci 

zastupitelstva města 

3) Informace – Podání žádosti projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina 

4) Návrh plánu činnosti na 1. pololetí 2020 

5) Dotační fond, Fond vzdělávání 

6) Různé 

 

Personální změny v obsazení výboru  

ZM dne 28. 11. 2019 zvolilo nové členy za Mgr. Bc. Kubáče a RNDr. Gambu: 

 Simonu Kučerovou do funkce členky výboru pro vzdělávání 

 Ing. Jana Puhala do funkce člena výboru pro vzdělávání 
 

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, 
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usnesení 

Výbor pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec po projednání  

schvaluje 

doplněný program jednání dne 5. prosince 2019  

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

10 10 0 0 0 Přijato 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci 

zastupitelstva města 

členové výboru obdrželi odkaz na materiál, který je předkládán na ZM a který má být projednán 

ve výboru pro vzdělávání 

bod 21 (podklady pro 11. zasedání ZM) 

 

Langr – rozpočtové opatření řeší sloučení MŠ Pastelka a ZŠ Křížanská a jedná se o poskytnutí 

provozního příspěvku, který souvisí s touto organizační změnou 

usnesení 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

doporučuje 

Zastupitelstvu města Liberec rozpočtové opatření č. 9B) schválit 

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

10 9 0 1 0 Přijato 

4. Informace – Podání žádosti projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina 

výšina 

členové výboru obdrželi odkaz na informaci, která je předkládána na ZM a která se týká ZŠ 

zřizované SML; k předloženému neměli členové žádné připomínky; 

informace 202 (podklady pro 11. zasedání ZM) 

5. Návrh plánu činnosti na 1. pololetí 2020 

členové výboru obdrželi návrh plánu činnosti výboru pro vzdělávání na 1. pololetí 2020. Tento 

plán bude po projednání předkládán jako informace na prosincové jednání ZM. 

 

Výbor pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec po projednání  

schvaluje 

návrh plánu činnosti výboru pro vzdělávání na 1. pololetí 2020 

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

10 8 0 2 0 Přijato 

6. Statut Dotačního fondu 2019, Fond vzdělávání 

Členové výboru obdrželi Statut Dotačního fondu. Dále byli požádáni, aby vyjádřili 

prostřednictvím on-line formuláře své názory k podprogramům, zacílení, prioritám a případně 

dalším skutečnostem, které se týkají Fondu vzdělávání 

Berki – sdělil úvodní informace k otázce podprogramů a následně moderoval celou diskusi, 

https://podklady.liberec.cz/?jednani=zastupitelstvo
https://podklady.liberec.cz/?jednani=zastupitelstvo


3 
 

Langr – informoval členy výboru o skutečnosti, že vyhlašování fondů nebude předkládáno na 

prosincové zastupitelstvo, ale byl by rád, aby veškeré úpravy byly dokončeny do poloviny 

prosince, tak aby se vše zvládlo a schválení nového statutu a vyhlášení fondů mohlo být 

předloženo na lednové ZM, 

Berki – na úvod diskuse k fondu vzdělávání sdělil důležité informace: 

- PO města nesmějí žádat do fondů 

- Školské PO města žádají o účelové dotace, v rozpočtu na rok 2020 se počítá na 

mimořádné aktivity škol s částkou 1 mil. korun podobně jako v roce 2019; 

Z diskuse členů výboru vyplynuly následující výstupy k Fondu vzdělávání: 

Členové výboru se většinově vyjádřili, aby jednotlivé cílové skupiny nebyly v rámci fondu 

vzdělávání prioritně vymezovány. 

Číslo a název programu: 3.1 Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou 

skupinu 

Účel podpory 

 Podpora osvětových projektů v oblasti témat xenofobie, rasismu, 

tolerance, demokracie, výchovy, práva občana a práce 

s informacemi. 

 Podpora projektů mířících na aktivní propojování generací, 

podporu pozice rodiny a proaktivního způsobu trávení volného 

času v oblasti vzdělávání. 

 Podpora vzdělávacích projektů zacílených na inkluzi. 

 Podpora vzdělávacích aktivit vedoucích k začleňování na trh 

práce. 

 Podpora vzdělávacích aktivit ke zvyšování finanční gramotnosti. 

 Podpora vzdělávacích aktivit v oblasti trvale udržitelného života. 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Přístup specifických (ohrožených skupin) k volnočasovým aktivitám 

(k neformálnímu vzdělávání) 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
900.000 Kč 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 5.000 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč ) 49.000 Kč 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení 

bodová škála 

kritérií, 

případně 

váhy kritérií 

1. Výše spolufinancování projektu ze strany SML 

a) do 30 % včetně z celkových uznatelných výdajů projektu                        10 bodů 

b) více než 30 % - 45 % včetně z celkových uznatelných výdajů projektu     7 bodů 

c) více než 45 % - 60 % včetně z celkových uznatelných výdajů projektu     4 body 

d) více než 60 % - 80 % včetně z celkových uznatelných výdajů projektu     1 bod 

 

2. Podpořený počet osob z cílové skupiny (doloženo prezenční listinou) 

a) 51 a více osob                          10 bodů 

b) 31  50 osob                              7 bodů 

c) 11 – 30 osob                              4 body 

d) 10 a méně osob                          1 bod 

 

3. Rozsah projektu/ akce 

a) Jednorázová akce (krátkodobá popř. celodenní)                                   5 bodů 

b) Vícedenní akce (jednorázová)                                                               7 bodů 

c) Opakovaná akce po celé podporované období (minimálně 8 krát)     10 bodů 
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4. Tematické prioritní okruhy 

a) soulad s některým z témat (viz účel podpory)           10 bodů 

b) ostatní         5 bodů 

 

Číslo a název programu: 3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ 

Účel podpory 

Podpora aktivit vedoucích k rozvoji sousedských vztahů, rozvoji 

vazeb mezi obyvateli jednotlivých městských částí, udržování tradic, 

podporu místních iniciativ občanů, tradičních nekomerčních jarmarků 

a sdílení mezi obyvateli. 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 
Podpora komunitního života na území města 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
150.000 Kč 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 5.000 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49.000 Kč 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy kritérií 

1. Výše spolufinancování projektu ze strany SML 

a) do 30 % včetně z celkových uznatelných výdajů projekt                          10 bodů 

b) více než 30 % - 45 % včetně z celkových uznatelných výdajů projektu     7 bodů 

c) více než 45 % - 60 % včetně z celkových uznatelných výdajů projektu     4 body 

d) více než 60 % - 80 % včetně z celkových uznatelných výdajů projektu     1 bod 

 

2. Podpořený počet osob (doloženo prezenční listinou) 

a) 51 a více osob                           10 bodů 

b) 31 – 50 osob                               7 bodů 

c) 11 – 30 osob                               4 body 

d) 10 a méně osob                          1 bod 

 

3. Společenský dopad/ rozsah projektu/ akce 

a) Projekt má místní význam pro vybranou městskou lokalitu/lokality   10 bodů 

b) projekt má místní význam pro celé město                                              5 bodů 

c) projekt má nadmístní význam (regionální/nadregionální)                      1 bod 

 

4. Kritérium nový žadatel/pravidelní žadatelé 

a) nový žadatel              10 bodů 

b) pravidelný žadatel      5 bodů 

 

Číslo a název programu: 3.3 Pořádání soutěží 

Účel podpory 
Podpora aktivit spojených s realizací dílčích soutěží v oblasti 

vzdělávání. 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Zajištění více soutěžních aktivit jak pro mládež, děti, ale i dospělé. 

Zapojení do aktivit tohoto typu veškeré cílové skupiny. 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
100.000 Kč 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 5.000 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč ) 49.000 Kč 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení 

bodová 

1. Výše spolufinancování projektu ze strany SML 

a) do 30 % včetně z celkových uznatelných výdajů projektu                         10 bodů 

b) více než 30 % - 45 % včetně z celkových uznatelných výdajů projekt        7 bodů 
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škála 

kritérií, 

případně 

váhy kritérií 

c) více než 45 % - 60 % včetně z celkových uznatelných výdajů projekt        4 body 

d) více než 60 % - 80 % včetně z celkových uznatelných výdajů projetu        1 bod 

 

2. Podpořený počet osob (počet účastníků - doloženo prezenční listinou) 

a) 51 a více osob                          10 bodů 

b) 31 – 50 osob                              7 bodů 

c) 11 – 30 osob                              4 body 

d) 10 a méně osob                         1 bod 

 

3. Společenský dopad/ rozsah projektu/ akce 

a) projekt má místní význam pro celé město                                         10 bodů 

b) projekt má nadmístní význam (regionální/nadregionální)                   7 bodů 

c) Projekt má místní význam pro vybranou městskou lokalitu/lokality   5 bodů 

 

 

 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 23. ledna 2020 

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

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková, tajemnice výboru 

Ověřil: Mgr. Jan Berki, Ph.D., místopředseda výboru 


