
  

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

 

Zápis č. 1 

z řádného jednání výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec 

ze dne 17. 1. 2019 
 

Přítomno: 13 
Mgr. Šárka Prachařová, Mgr. Jan Berki, Ph.D., Mgr. Pavel Coufal,  

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

RNDr. Robert Gamba, Mgr. Andrea Gardoňová, Mgr. Bc. Martin Kubáč, 

Matyáš Moc, Daniel Ragín, prof. Ing. Josef Šedlbauer, Mgr. Zuzana 

Tachovská 

Nepřítomno: 0 

Hosté: 1  

PhDr. Ivan Langr, náměstek primátora 

Veřejnost: 0 

 

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

Průběh jednání: 

Program: 

1) Schválení programu jednání 

2) Představení členů výboru, předání jmenovacích dekretů 

3) Plán činnosti výboru na 1. pololetí roku 2019 

4) Různé 

1. Schválení programu jednání 

Předsedkyně výboru Mgr. Šárka Prachařová přivítala členy, zahájila 1. jednání a dala hlasovat 

o programu. 

usnesení 

Výbor pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec po projednání  

schvaluje 

program jednání dne 17. ledna 2019  

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

12 12 0 0 0 Přijato 

1 člen výboru nebyl v době hlasování přítomen 

2. Představení členů výboru, předání jmenovacích dekretů 

Členům výboru bylo předáno jmenování, postupně se představili a sdělili stručné informace o 

své osobě a případné vazbě na vzdělávání. 

3. Plán činnosti výboru na 1. pololetí roku 2019 

Členové výboru obdrželi časový plán jednání na 1. pololetí roku, který je také předkládán jako 

informace na jednání zastupitelstva města dne 31. 1. 2019.  



 

usnesení 

Výbor pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec po projednání  

schvaluje 

plán činnosti výboru na 1. pololetí roku 2019 

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

12 12 0 0 0 Přijato 

1 člen výboru nebyl v době hlasování přítomen 

4. Různé 

a) Zpráva z kontroly činnosti v privatizovaných nemovitostech 

Členové výboru obdrželi zprávu z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za 

účelem poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání. Tato zpráva je dále předkládána 

jako informace na jednání zastupitelstva města dne 31. 1. 2019. 

Berki – jak to vypadá s budovami na Žižkově, které také původně byly privatizovány a byla 

tam Soukromá hotelová škola Hergessell. (V roce 2010 z důvodu neplnění smluvní podmínek 

byl majetek převeden zpět na SML). 

Langr – původně byl záměr, že by se budova zrekonstruovala a byly by tam umístěny 

waldorfské třídy. Bohužel budova je v takovém stavu, že rekonstrukce není možná a bude se 

muset zbourat. V současné době se plán, že areál na Žižkově bude využit na sociální bydlení 

(IPRÚ), bude však záležet na financích, protože k investičním projektům je nutné 

předfinancování. 

Šedlbauer – zda je možné vysvětlit, jak to je s waldorfskými třídami, zda se neuvažuje 

o rozšíření alternativních směrů i na další ZŠ 

Langr – waldorské třídy spadají kmenově pod ZŠ Kaplického a tyto třídy jsou v současné době 

umístěny jako odloučené pracoviště v Gollově ulici. Od září je plánován přesun těchto tříd blíž 

ke kmenové škole do budovy TUL v Mařanově ulici. Od 1. 9. 2019 tam budou 3 ročníky a až 

bude naplněn první stupeň, tak by měl výbor pro vzdělávání vyhodnotit případné pokračování a 

rozšíření programu waldorfských tříd také na druhý stupeň. TUL uvažovala o vytvoření 

jakéhosi vzdělávacího inkubátoru na některé ZŠ v Liberci, kde by byly ověřovány vzdělávací 

metody. Zatím ale nebyl předložen konkrétní návrh realizace. 

Čechlovská – problematika alternativního vzdělávání jí zajímá, na ZŠ Aloisina výšina jsou 

třídy zaměřené na estetiku. Domnívá se, že ředitelé nejsou dostatečně motivováni, aby 

alternativní třídy podporovali. 

Langr – Jsme rádi, že je dětí dost a máme naplněné školy. Problémem je, že naplněnost škol je 

cca 90 % a školy musí v rámci zápisů přijímat děti ze spádu a není prostor pro děti nespádové. 

Nesouhlasím, že by ředitelé nebyli motivováni, protože SML má zpracován dokument 

„Střednědobé cíle kvality vzdělávání v základních školách zřizovaných SML“. Nutno ale dodat, 

že školy jsou autonomní. 



 

Vzhledem k předpokládaným počtům dětí v jednotlivých školských obvodech spádových 

základních škol a s ohledem na zkušenosti z minulých let nebude pro školní rok 2019/20 

docházet k úpravě obecně závazné vyhlášky. 

Pokud se týká ZŠ Aloisina výšina, tak ředitel školy byl 21. 6. 2018 na jednání výboru a 

informoval o skutečnostech, které se týkají školy a tříd zaměřených na estetiku.  

Doporučení, která vyplynula z diskuse na výboru vzdělávání dne 21. 6. 2018 

- Mimořádná jednání školské rady na ZŠ Aloisina výšina, ve školním roce 2018/19 

častější setkávání členů školské rady, aby byla situace na škole monitorována. 

- Na konci školního roku 2018/19 pozvat pana ředitele na jednání výboru, aby členy 

seznámil s provedenou evaluací v estetických třídách a informoval o vývoji situace na 

škole. 

- Setkání s vedením školy, pedagogy a rodiči na začátku školního roku 2018/19 za 

eventuální přítomnosti náměstka primátora PhDr. Ivana Langra 

Na ZŠ Aloisina výšina byla na začátku října 2018 Česká školní inspekce, která provedla 

zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 

školou a školní družinou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů (dále 

„ŠVP“) podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Informace o výsledku inspekční 

činnosti jsou v inspekční zprávě viz odkaz https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-

zpravy?d=7119 . 

Dvořák – v protokole o kontrole plnění podmínek u Sdružení Sport Aerobic Liberec o. s. je 

informace, že sdružení nyní opět požádalo o zrušení předkupního práva města Liberec ve snaze 

získat finanční úvěr na rekonstrukci objektu. 

Informace zjištěna na odboru majetkové správy (p. Roncová) 

Sdružení už žádalo vícekrát o zrušení onoho závazku, ale bylo to vždy zamítnuto, protože SML 

by se tak zbavilo možnosti mít vliv na skutečnost, že v uvedených prostorách budou aktivity 

splňující smluvní ujednání. 

Kubáč – je třeba být opatrní na navyšování kapacit, protože z demografického hlediska bude 

dětí ubývat 

Langr – SML od roku 2013 do roku 2018 navýšilo kapacity ZŠ celkem o 1055 míst. 

V současné době se uvažuje o nástavbě u ZŠ Jabloňová a navýšení kapacity (cca o 3 třídy) 

vzhledem k bytové výstavbě za Kauflandem.  

b) Informace o kapacitách MŠ a ZŠ 

Členové výboru obdrželi tabulku s informacemi o vývoji kapacit a naplněnosti základních a 

mateřských škol zřizovaných SML. 

Berki – dotaz ohledně kapacity a naplněnosti MŠ a ZŠ Barvířská 

Řebíčková – třída MŠ je ze zákona naplňována do počtu 24 dětí, ale kapacita je počítána na 28 

dětí (tj. včetně výjimek, které jsou však zřizovatelem povolovány v odůvodněných případech a 

pokud je to možné s ohledem na složení třídy a případný počet dětí se SVP v dané třídě), 

kapacita ZŠ Barvířská je napočítána na počet kmenových tříd krát 30 žáků ve třídě. Naplněnost 

tříd je nižší než 30 žáků na třídu. 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=7119
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=7119


 

c) Informace k zápisům do MŠ a ZŠ – portály na podporu zápisů 

Členové výboru obdrželi odkazy na zápisové portály: 

zápisy do MŠ – termíny a organizaci zápisů pro školní rok 2019/2020, 

https://zapisyms.liberec.cz/ 

zápisy do ZŠ – termíny a organizace zápisů pro školní rok 2019/2020, 

https://zapisyzs.liberec.cz/ 

Dále členové výboru obdrželi: 

 statistické údaje o zápisech do MŠ – vývoj 

 statistické údaje o zápisech do ZŠ – vývoj 

Gamba – zda zájem o umísťování dvouletých dětí do MŠ roste 

Langr – domníváme se, že počty zájemců jsou přibližně stejné, ale postupně se daří umísťovat 

větší počet dětí mladších tří let („dvouletých dětí“) do MŠ oproti minulým letům. Zápisové 

portály pomohly vyřešit vícenásobná přijetí a tím došlo k uklidnění situace kolem zápisů do 

MŠ. 

Tachovská – jak to vypadá se zapojením škol do některého z programů zdravého stravování 

Langr – školy se postupně zapojují do některého z doporučených nástrojů certifikace (Zdravá 

školní jídelna, Jídelna snů, Skutečně zdravá škola). Informace, zda je škola zapojena, jsou 

v Přehledech základních škol zřizovaných SML (kapitola 4.1 Vlastní kuchyně/ externí 

dodavatel (výdejna)), které jsou každoročně zpracovávány. 

Drábková – přimlouvala by se, aby na každé škole byla samostatná jídelna, kde by se jídlo 

vařilo a nedováželo 

Langr – finanční problém, SML sice ročně doplácí na školní stravování externím dodavatelům, 

ale existence kuchyní na všech školách je fínančně neúnosné, proto jsou na některých ZŠ jen 

výdejny jídla. 

Kubáč – zda jsou školy přihlášeny do programů „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“ apod. 

Řebíčková – informace, zda je škola zapojena do programů, jsou v Přehledech základních škol 

zřizovaných SML (kapitola 2.8 Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, 

zapojení školy do vzdělávacích a rozvojových projektů, které podporují zdravý rozvoj dítěte). 

Odkazy na dokumenty: 

Přehled mateřských škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (školní rok 2017/2018), oddělení 

školství tento materiál zpracovává od školního roku 2016/2017. 

Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (školní rok 2017/2018), oddělení 

školství tento materiál zpracovává od školního roku 2015/2016, starší přehledy je možné 

dohledat v dokumentech náměstka PhDr. Ivana Langra nebo  

Střednědobé cíle kvality vzdělávání v základních školách zřizovaných SML 

 

 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková, tajemnice výboru 

Ověřila: Mgr. Šárka Prachařová, předsedkyně výboru 

https://zapisyms.liberec.cz/
https://zapisyzs.liberec.cz/
https://www.liberec.cz/files/prilohy/katalog-cinnosti-materskych-skol-2017_18_komplet_final.pdf
https://www.liberec.cz/files/prilohy/katalog-cinnosti-zakladnich-skol-2017_18_komplet_final.pdf
https://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf

