
  

 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:                      22. dubna 2021 

Přítomni: 12 (výbor je usnášeníschopný) 

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

Mgr. Radka Benešová, Mgr. Šárka Prachařová, Ing. Jan Puhal, Mgr. Jan Berki, Ph.D., 

Mgr. Zuzana Tachovská, Petr Dvořák, Bc. Martina Teplá, Mgr. Andrea Gardoňová 

Omluveni:  

 

Neomluveni: 1 

Daniel Ragín, 

Hosté: 

Veřejnost: 

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph. D, Mgr. Pavel Kalous 

/ 

 

Program: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Různé – zejména problematika otevírání škol a s tím související režimová opatření 

 

 

      1)  Kontrola zápisu a úkolů 

Únorový zápis byl přijat bez připomínek. 

 

Členové výboru neměli připomínky k programu jednání. 

2) Různé  

 

 

Ivan Langr 

Od 12. dubna, kdy začala 1. fáze otevírání škol, probíhalo testování žáků a zaměstnanců vždy v pondělí        

a ve čtvrtek v ranních hodinách. U základních škol jsou dnešní den pozitivní záchyty u třech žáků (ve třech 

školách), následně se výsledek antigenního testu potvrzuje ještě PCR testem. 

 

Podle informací ze škol testování dětí a žáků probíhá ze strany rodičů většinou pokojně. 

 

Pokud rodič vybaví dítě/žáka jiným typem antigenního testu, měl by být ze strany škol akceptován, pokud 

se jedná o typ, jemuž byla udělena výjimka ze strany MZ. 

 

Další fáze otevírání škol se předpokládá od 26. dubna – informace zde 

 

 

Šárka Prachařová 

Poděkování školám za zvládání vzdělávání žáků v této náročné době, navzdory mnohdy nejednoznačné 

komunikaci ze strany ministerstev. 

 

Matyáš Moc 

Dotaz k rekonstrukcím budov škol. 

 

Ivan Langr 

MŠ Motýlek – rekonstrukce hotova, navýšena kapacita +20 (na 195 dětí) 

MŠ Ostašov – předpoklad ukončení 06/2021, navýšení kapacity +40 (na 97 dětí) 

MŠ Vzdušná – rekonstrukce od 04-08/2021 

MŠ Husova (odloučené pracoviště MŠ Klášterní 466) – rekonstrukce 07-09/2021 

MŠ Malínek – 06/2022 – 06/2023 výhledově 

 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolsky-zarizeni-20-4.pdf
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Martina Špringlová 

Zápisy do prvních ročníků základních škol zřizovaných SML probíhají právě dnes, v úterý 11. května se 

uskuteční zápisy do mateřských škol.   

Oba zápisy probíhají bez prezenční účasti zapisovaných dětí, za využití zápisových portálů – info zde 

Martina Teplá  

Dotaz na možnost testování učitelů na ČČK. 

 

Ivan Langr 

ZUŠ a DDM neobdržely testovací sady z  MŠMT. Za tímto účelem jsme poptali možnost rezervace testování 

v ČČK (i jiných testovacích centrech). Testovací centra však nemají v současné době potřebnou volnou 

kapacitu. 

 

Věnceslava Drábková 

Pokyn MŽP – nakládání s COVID odpadem 

 

Příští zasedání Výboru pro vzdělávání ZM Liberec se koná ve čtvrtek 20. května 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 

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

https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-pece-obcany/oddeleni-skolstvi/aktuality/zapisy-do-skol-zrizovanych-mestem-liberec.html
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpad_samotesty_metodika/$FILE/OODP-Sdeleni_MZP_Zarazeni_odpadu_samotesty-25022021.pdf

