
  

 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. ledna 2022 

Přítomni: 9 (výbor je usnášení schopný) 

Mgr. Pavel Coufal, Mgr. Šárka Prachařová, Bc. Martina Teplá, Mgr. Zuzana 

Tachovská, Mgr. Barbora Junková; Mgr. Věnceslava Drábková, Ing. Jan Puhal, Mgr. 

Andrea Gardoňová; Mgr. Radka Benešová 

Omluveni: 3 

Matyáš Moc, Petr Dvořák, Ing. Jarmila Levko  

Neomluveni: 1 

Daniel Ragín 

Hosté: 

Veřejnost: 

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D. 

/ 

 

Program jednání: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Materiály do ZM: 

a) Vstup Technické univerzity v Liberci do Nadačního fondu Listem 21 

b) Vyhlášení programů dílčího fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok 2022 

c) Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 2. pololetí 2021 

d) Plán činnosti výboru pro vzdělávání na 1. pololetí roku 2022 

3) Různé 

      1)  Kontrola zápisu a úkolů 

      Prosincový zápis byl přijat bez připomínek. 

Členové výboru neměli připomínky k programu jednání. 

 

2) Materiál ZM  

a) Vstup Technické univerzity v Liberci do Nadačního fondu Listem 21 

(bod 28) 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

doporučuje ke schválení 

a) Vstup Technické univerzity v Liberci do Nadačního fondu Listem 21 

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

9 9 0 0 0 Přijato 

 

 

b) Vyhlášení programů dílčího fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok 2022 

 (bod 29) 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

doporučuje ke schválení 

Vyhlášení programů dílčího fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok 2022 

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

9 8 0 1 0 Přijato 

https://podklady.liberec.cz/?controller=open&action=download&agend=zm&path=2022%2F2022-01-27+ZM+1%2FDle+bod%C5%AF%2F028+Vstup+Technick%C3%A9+univerzity+v+Liberci+do+Nada%C4%8Dn%C3%ADho+fondu+Listem+21.pdf
https://podklady.liberec.cz/?controller=open&action=download&agend=zm&path=2022%2F2022-01-27+ZM+1%2FDle+bod%C5%AF%2F029+Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD+program%C5%AF+d%C3%ADl%C4%8D%C3%ADho+Fondu+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+Dota%C4%8Dn%C3%ADho+fondu+SML+na+rok+2022.pdf
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c) Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 2. pololetí 2021 

Výbor pro vzdělávání tuto informaci bere na vědomí (bod 207)     

 

d) Plán činnosti výboru pro vzdělávání na 1. pololetí roku 2022 

Výbor pro vzdělávání tuto informaci bere na vědomí (bod 209)     
 

 

 

 

3) Různé  

 

Ivan Langr 

Zápis do prvních ročníků ZŠ proběhne 21. dubna 2022. Sledujeme pohyb počtu dětí a zatím to nevypadá, 

že bychom měli spádovou vyhlášku měnit. Nicméně konečné rozhodnutí padne v únoru, po dalším sběru 

dat ohledně počtu dětí předškolního věku ve všech spádových oblastech. 

 

Covid – od listopadu 2021 sledujeme vývoj počtu pozitivních dětí na základních školách, tento týden počet 

mírně roste. Sledujeme také nepřítomnost pedagogů, resp. učitelů na školách – v každé škole je situace jiná 

(zachování provozu je problematické, pokud nepřítomnost učitelů, tj. nemoc, karanténa, OČR, dosáhne cca. 

30  % z celkového počtu pedagogů školy- pozn. Špringlová) 

Info Covid  MŠMT- zde a zde 

 

Mapy škol 2022 – termíny a více zde  

Výstup bude jak pro jednotlivé základní školy SML, tak komplexní výstup pro zřizovatele, a to včetně 

porovnání s rokem 2019, kdy tento sběr dat probíhal na našich základních školách poprvé. Výstup pro 

zřizovatele získáme pravděpodobně v květnu 2022. 

 

 

Šárka Prachařová - Dotaz na projekt TUL, zda stále probíhá 

Ivan Langr – odpověď - šetření klimatu školních sboroven stále probíhá, jsou zapojeny všechny ZŠ SML 

 

Radka Benešová – dotaz zda bude SML zajišťovat respirátory do ZŠ 

Ivan Langr – odpověď – SML centrálně zajistí nákup respirátorů pro zaměstnance škol na období únor – 

duben 2022. V RM schválen nákup od vybraného dodavatele (při nákupu 125 tis. kusů dosáhneme na nižší 

cenu, než školy samostatně, v tomto případě cena 2,75 Kč/1 kus). Po jednání RM odbor obdržel zprávu od 

dodavatele, že není schopen zajistit tuto dodávku za cenu, kterou nabízel. Je tedy nutné již přijaté usnesení 

revokovat a oslovit dalšího dodavatele v pořadí cen (následující RM 1.2.2022) 

Potravinová banka LK nabídla darem našim školám 10 tis. kusů respirátorů a 30 tis. kusů roušek, školy tuto 

nabídku využily. 

 

Příští zasedání Výboru pro vzdělávání ZM Liberec se koná ve čtvrtek 17. února 2022 od 16:00 hodin, 

a to v zasedací místnosti č. 11 historické budovy radnice. V případě změny formy zasedání budete 

informováni spolu s pozvánkou. 

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

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

https://podklady.liberec.cz/?controller=open&action=download&agend=zm&path=2022%2F2022-01-27+ZM+1%2FDle+bod%C5%AF%2F207+Informace+o+%C4%8Dinnosti+v%C3%BDboru+pro+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+za+2.+pololet%C3%AD+2021.pdf
https://podklady.liberec.cz/?controller=open&action=download&agend=zm&path=2022%2F2022-01-27+ZM+1%2FDle+bod%C5%AF%2F209+Pl%C3%A1n+%C4%8Dinnosti+v%C3%BDboru+pro+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+na+1.+pololet%C3%AD+roku+2022.pdf
https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/
https://www.edu.cz/tag/covid%e2%80%9119/
https://www.testovani.cz/Projekt/26/mapa-skoly

