STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Zápis č. 9
z řádného jednání výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec
ze dne 21. 11. 2019
Přítomni:

9
Mgr. Šárka Prachařová, Mgr. Pavel Coufal, Mgr. Jan Berki, Ph.D., Petr
Dvořák, Mgr. Věnceslava Drábková, Mgr. Andrea Gardoňová, Mgr. Barbara
Junková, Daniel Ragín, prof. Ing. Josef Šedlbauer, Mgr. Zuzana Tachovská
3
RNDr. Robert Gamba, Matyáš Moc, prof. Ing. Josef Šedlbauer
Mgr. Bc. Martin Kubáč (k 30. 10. 2019 – rezignoval)

Omluveni:

Hosté:

5
PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, Mgr. Michael Otta,

Veřejnost:

0

Z celkového počtu 13 členů přítomno 9 členů. Výbor byl usnášeníschopný.

Průběh jednání:
Program:
1) Kontrola zápisu a úkolů
2) Přehledy MŠ a ZŠ za školní rok 2018/2019
3) Návrhy provozních rozpočtů MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM
4) Dotační fond, Fond vzdělávání
5) Různé
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,
usnesení
Výbor pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec po projednání
schvaluje
program jednání dne 21. listopadu 2019
PŘÍTOMNO:

PRO:

PROTI:

ZDRŽEL SE:

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK:

7

7

0

0

0

Přijato

3. Přehledy MŠ a ZŠ za školní rok 2018/2019
členové výboru obdrželi odkaz na přehledy, které jsou zveřejněny na webových stránkách města:
https://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-skolstvi-kultury/prehled-materskych-skolliberci-kriteria-jejich-srovnani-skolni-rok-2018-2019.pdf
https://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-skolstvi-kultury/prehled-zakladnich-skolliberci-kriteria-jejich-srovnani-skolni-rok-2018-2019.pdf
Langr – přehledy ZŠ jsou vydávány od školního roku 2015/16 a přehledy MŠ jsou vydávány od
školního roku 2016/17. Jedná se o souhrnné dokumenty, kde si zájemci mohou najít základní
přehled o mateřských a základních školách, které zřizuje SML.
Berki – zda v přehledech jsou nějaké údaje navíc, než jsou ve výročních zprávách ZŠ
Řebíčková – nějaké vysvětlující údaje navíc mohou být spíše ve výročních zprávách, jinak údaje
v přehledech by měly být shodné jako ve výročních zprávách škol
Coufal – mám rád statistiky a podobné typy souhrnných údajů, jen by bylo dobré, kdyby tam byly
i školy jiných zřizovatelů
Langr – v přehledech jsou údaje jen za školy zřizované SML, údaje od soukromých škol město
nemá, ale v nějaké podobě by je měly mít školy ve svých výročních zprávách
Dvořák – v demografických údajích jej překvapuje předpokládaný úbytek žáků
4. Návrhy provozních rozpočtů MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM
členové výboru obdrželi návrh rozpočtů pro jednotlivé školy pro rok 2020.
Langr – snažíme se provozní rozpočty zachovat minimálně na výši roku 2019, pro rok 2020
dochází ke snížení příspěvku na pedagogy, zůstává také zachován „účelový příspěvek“ na
mimořádné akce pro školy v celkové výši 1 milión korun a bude na výboru stanovit priority pro
rozdělení tohoto účelového příspěvku.
Berki – zda víme nějaké informace, jaký bude dopad na školy v souvislosti s novým
financováním regionálního školství
Řebíčková – bohužel zatím moc nevíme, školy, které organizačně „šetřily“ počet pedagogů
mohly takto ušetřené peníze vyplatit v rámci nenárokových složek, toto v rámci nového
financování nepůjde, MŠMT teprve v lednu stanoví limity pro nárokové složky (tj. příplatky za
vedení, třídnictví, specializační příplatky) a limity pro nenárokové složky (tj. osobní ohodnocení
a odměny)
Junková – proč je tak velký rozdíl u příspěvku na energie
Langr – vzhledem k tomu, že v rámci vypořádání školy vracely velké částky z energií, došlo ke
snížení a v případě, že by byla větší zima, budou chybějící prostředky na energie dofinancovány,
Ragín – proč jsou u ZŠ Česká tak vysoké odpisy
Řebíčková – z velké části se jedná se o odpisy přístavby, která byla velkou investiční akcí
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5. Statut Dotačního fondu 2019, Fond vzdělávání
Členové výboru obdrželi vypořádání připomínek, které byly vzneseny v rámci říjnového jednání
výboru, případně zaslány písemně..
Langr – sdělil, že se statutem dotačního fondu relativně není problém, problémy a nejasnosti se
objevují u jednotlivých fondů, byl by rád, kdyby se statut a fondy vyhlásily jako celek
Berki – zda by šlo, aby část fondů byla vyhlašována podle starého statutu a ti, co se domluvili,
aby vyhlašovali podle nového statutu
Otta – statut bude schválen a výbory, které se nedomluví, nebudou moci vyhlásit programy pro
rok 2020; v současné době výbory, které spravují EKOFOND a Fond rozvojové spolupráce se
dohodly a u kritérií si nechaly čas na rozmyšlenou.
Dále členové výboru diskutovali jak nastavit kritéria.
Otta - shrnutí diskuse členů výboru:
1) Členové výboru chtějí, aby se jedno hodnotící kritérium týkalo věcných priorit podpory a
domluvili se, že do příštího pátku navrhnou, jak by to kritérium mohlo vypadat, aby se
dalo zapracovat do jednotlivých programů.
2) V rámci uznatelných výdajů se domluvili, že osobní výdaje mohou tvořit max. 20%
celkových uznatelných výdajů a nikoli 50%, jak je v původním návrhu.
3) Do uznatelných výdajů by rádi zahrnuli dobrovolnictví jako nástroj, jakým lze doložit
vlastní podíl žadatele.
4) Souhlasí s kritériem „výše spolufinancování“, pouze doporučují zjemnit škálu z 10 – 7 – 4
– 1 na (např.) 10 – 8 – 6 – 4.
5) Souhlasí s kritériem „podpořený počet osob“, ale upravili škálu ze tří možností (10 a
méně, 11 – 30, 31 a více) na čtyři možnosti (10 a méně, 11 – 30, 31 – 50, 51 a více).
6) Nesouhlasí s kritériem „zkušenosti žadatele“ a navrhují ho vyškrtnout.
7) Souhlasí s kritériem „společenský dopad“, ale zásadně ho upravili – 10 bodů za místní
význam pro vybranou městskou lokalitu/lokality, 5 bodů za místní význam pro celé
město, 1 bod za nadmístní význam (regionální/nadregionální).
8) Přidali kritérium „tematické priority“, které do příštího pátku navrhnou.
9) Zamyslí se ještě nad jedním kritériem, které by mělo odrážet prioritu zohledňující nové
žadatele oproti žadatelům, kteří žádají pravidelně každý rok.
10) Na základě vypořádání připomínek se domluvili, že kritérium hodnotící „kvalitu projektu“
či „rozpočet“ nebudou nadále navrhovat.
11) Souhlasí s vyřazením časopisů z programu 3.4, ale zatím se nedohodli, zda soutěže
ponechat v samostatném programu 3.4 nebo je zařadit pod program 3.1

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince 2019 od
16:00 hodin (historická radnice, místnost č. 110)
Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková, tajemnice výboru
Ověřila: Mgr. Šárka Prachařová, předsedkyně výboru
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