
  

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

 

Zápis z jednání 

Výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec 
 

  Datum:                      20. května 2021 

Přítomni: 10 (výbor je usnášení schopný) 

Mgr. Pavel Coufal, Mgr. Věnceslava Drábková, Matyáš Moc, Mgr. Barbora Junková, 

Mgr. Radka Benešová, Mgr. Šárka Prachařová, Ing. Jan Puhal, Petr Dvořák, Bc. 

Martina Teplá, Mgr. Andrea Gardoňová 

Omluveni: 1 

Mgr. Jan Berki, Ph.D. 

Neomluveni: 2 

Daniel Ragín, Mgr. Zuzana Tachovská 

Hosté: 

Veřejnost: 

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph. D. 

/ 

 

Program: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Různé – zejm. projekt Férové školy, vývoj Covid opatření ve školách, zápisy do MŠ a do prvních 

ročníků ZŠ 

 

 

      1)  Kontrola zápisu a úkolů 

Dubnový zápis byl přijat bez připomínek. 

Členové výboru neměli připomínky k programu jednání. 

 

2) Různé  

Ivan Langr 

 

o Férové školy II je navazující projekt na Férové školy I a na projekt Vzdělávejme společně děti 

předškolního věku v Liberci. V projektu alokováno 77 miliónů Kč. Konec projektu - 30.6.2022. 

V rámci projektu je o letošních letních prázdninách mj. pořádáno příměstské vzdělávání pro děti z rodin 

s nižším socioekonomickým statusem. Veškeré tyto příměstské tábory jsou zdarma a zahrnují vstupy, 

jízdné, obědy, svačiny a pitný režim. 

Aktivity příměstského vzdělávání mají za cíl zmírňovat prázdninový propad v učení. V rámci jednotlivých 

bezplatných cyklů příměstského vzdělávání tak budou do jednotlivých outdoorových aktivit pro žáky 

základních škol zakomponovány prvky rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Přidanou hodnotou 

těchto aktivit pro děti je i získávání pozitivních sociálních vzorů, učení se zdravému životnímu stylu a 

smysluplnému aktivnímu trávení volného času a možnost navazování vztahů s vrstevníky a dalšími dětmi.  

Děti se mohou těšit na různorodé výlety do přírody, návštěvu ZOO, Ekoparku, bobové dráhy atd. 

Příměstské tábory nabízí: Kontakt, iChange, Člověk v tísni, Větrník. 

Koordinátorka inkluze pro obec v této věci jednala i se zástupci OSPOD, aby se nabídka dostala přímo do 

rodin s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách. 

o Vývoj covid opatření ve školách: Od toho týdne skončila v libereckých školách rotační výuka. 

Děti se testují 1x týdně antigenními testy. Minulý týden byl výpadek v distribuci testů ze strany 

MŠMT, chybějící testy na školách byly vykryty z rezervy NPI. Od týdne od 24. května jsou školy 

pokryty testy již. 
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Na základě videokonference s řediteli ZŠ máme informace, že některé děti jsou stále na distanční výuce, 

neboť jejich rodiče je nechtějí nechat ve škole testovat. Někteří rodiče posílají děti do škol s testy, které 

nakoupili. 

V mateřských školách se netestuje. 

Rozvolňování opatření ve školství od 24.5.2021 - zde 

Šárka Prachařová 

Někteří žáci mají hodně zameškaných hodin při on-line výuce. Bohužel lidí bez vzdělání začíná narůstat. 

Ivan Langr 

Zápisy do MŠ proběhly teprve nedávno (11.5.2021), více budeme vědět spolu s třicetidenní lhůtou v rámci 

správního řízení. U zápisů do ZŠ je již ve většině případů správní řízení ukončeno, více lze zjistit zde. 

Problém byl, podle našich informací, jen u ZŠ Husova, kde muselo proběhnout losování ze spádových dětí. 

Radka Benešová 

Dotaz na mechanismus, který by zabránil spádové turistice 

Ivan Langr 

Mechanismus neexistuje, navíc je problémem,  že se rodiny přestěhují a nepřehlásí si své nové bydliště. 

Matyáš Moc 

Dotaz na případnou změnu zájmu o konkrétní školy oproti zájmu rodičů v minulých letech 

Ivan Langr 

V současné době se nejeví žádná větší odchylka od trendu, také kapacita základních škol ve městě jako 

celku je dostačující, problematická je pouze v některých oblastech města. 

Šárka Prachařová 

Rodiče vnímají školy rozličně, měl by se klást důraz na marketing škol a zvýšit snahu ředitelů škol o zlepšení 

povědomí rodičovské veřejnosti o škole a její kvalitě. 

Radka Benešová  

Dotaz na možné zřízení institutu supervize pro učitele na základních školách v Liberci odborem školství a 

sociálních věcí, který by službu zřídil, hradil a poskytoval učitelům.  

Ivan Langr 

Supervize ve školství jsou potřebné,  školy je již nyní mohou financovat ze šablon. Zřízení pozice na odboru 

školství a sociálních věcí není možné mj. i z kapacitních důvodů, jedná se tu o cca 700 pedagogů z 23 

školských zařízení. 

Příští zasedání Výboru pro vzdělávání ZM Liberec se koná ve čtvrtek 17. června 2021 od 16:00 hodin. 

Forma (prezenční nebo on-line) bude zvolena podle aktuální situace a rozsahu nařízených omezení. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Martina Špringlová, tajemnice Výboru pro vzdělávání ZM Liberec 

Ověřila:  Mgr. Šárka Prachařová, předsedkyně Výboru pro vzdělávání ZM Liberec 

file:///C:/Users/springlova.martina/Downloads/24052021-Informace%20pro%20%25C5%25A1koly%20a%20%25C5%25A1kolsk%25C3%25A1%20za%25C5%2599%25C3%25ADzen%25C3%25AD%20(3).pdf
https://zapisyzs.liberec.cz/zakladni-skoly

