
  

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

 

Zápis č. 7 

z řádného jednání výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec 

ze dne 19. 9. 2019 
 

 

Přítomni: 11 

Mgr. Šárka Prachařová, Mgr. Jan Berki, Ph.D., Mgr. Pavel Coufal,  

Mgr. Věnceslava Drábková, Petr Dvořák, RNDr. Robert Gamba,  

Mgr. Andrea Gardoňová, Mgr. Barbara Junková, Matyáš Moc,  

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Mgr. Zuzana Tachovská 

Omluveni: 2 

Mgr. Bc. Martin Kubáč, Daniel Ragín,  
Hosté: 4 

PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, Mgr. Pavlína Roudná, Mgr. Jiří Skalský 

Veřejnost: 0 

 

Z celkového počtu 13 členů přítomno 11. Výbor byl usnášeníschopný.  

 

Průběh jednání: 

Informace o personální změně  

Předsedkyně výboru informovala o personální změně ve výboru, kdy na základě rezignace PhDr. 

Miroslavy Čechlovské byla do výboru nominována Mgr. Barbora Junková, kterou za členku 

výboru zvolilo ZM na svém jednání dne 5. 9. 2019. 

Připomínka k programu jednání 

Berki – navrhuje, aby bod Dodatky smluv o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí 

vyrovnávací platby pro příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních 

služeb pro rok 2019 nebyl výborem pro vzdělávání projednáván, protože obsahově do tohoto 

výboru nepatří. Ať je s ohledem na obsah materiálu projednáván pouze členy finančního výboru. 

 

Langr – představil ředitelku ZŠ Sokolovská a ředitele ZŠ Vrchlického a požádal členy výboru, aby 

na začátku jednání, v rámci bodu různé, byla vedena úvodní diskuse k budoucnosti obou škol, které 

spolu těsně sousedí.  

 

Program: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Založení vzdělávací společnosti – Nadační fond Listem 21 (materiál do ZM) 

3) Souhlas s účastí Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, p. o., v projektu a s 

poskytnutím návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu (materiál do ZM) 

4) Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu vzdělávání DF SML za rok 2018 

(materiál do ZM) 

5) Podání žádosti o podporu projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ (informace pro 

zastupitele do ZM) 
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6) Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 1. pololetí roku 2019 (informace pro 

zastupitele do ZM) 

7) Plán činnosti výboru pro vzdělávání na 2. pololetí roku 2019 (informace pro zastupitele do 

ZM) 

8) Různé 

1. Kontrola zápisu a úkolů 

Informace k podnětu z minulého jednání – zda by MML nemohl řešit majetkové přílohy tak, jako 

je tomu u PO zřizovaných libereckým krajem (tj. v majetkových přílohách, které podléhají 

schvalování, jsou pouze nemovitosti a pozemky a ostatní svěřený majetek je řešen pouze 

v souvislosti s inventurami majetku). 

Odbor ekonomiky nemá k uvedené změně připomínky. V souvislosti se změnou bude nutné upravit 

zřizovací listiny všech MŠ a ZŠ, tak aby v příloze ke zřizovací listině byl vždy veden pouze 

nemovitý majetek a pozemky. Pak by se majetkové přílohy MŠ a ZŠ předkládaly pouze 

v případech, kdy bude docházet ke zhodnocení nemovitého majetku (tj. změny u nemovitostí a 

pozemků) a změny u movitého majetku budou vedeny pouze v podkladové evidenci 

u příspěvkových organizací a budou aktualizovány podle inventarizace provedené podle zákona o 

účetnictví. 

Členové výboru neměli k zápisu z minulého jednání žádné připomínky a vzali jej na vědomí. 

2. Schválení programu jednání 

Členům výboru byl předložen upravený návrh programu jednání, 

usnesení 

Výbor pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec po projednání  

schvaluje 

program jednání dne 19. září 2019  

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

11 11 0 0 0 Přijato 

3. Založení vzdělávací společnosti – Nadační fond Listem 21 (materiál do ZM) 

Langr – využití nadačního fondu pro shromažďování financí, hlavním cílem je také získání peněz 

od firem – tedy privátních financí, (NAKAP II spolupráce v rámci polytechnického vzdělávání na 

ZŠ, koordinace přírodovědného zázemí na území Liberce, spolupráce se SŠ – centra odborného 

vzdělávání) byl bych rád, kdyby se členem nadačního fondu stala také TUL. 

Otázka využití LVT – ředitel technického muzea byl požádán náměstkem Langrem o informace 

Prachařová – v rámci LVT bylo pracováno s myšlenkou „Dílenské akademie“. Vznikl však trochu 

megalomanský projekt, který v rámci IROP nevyšel. S vybudováním DA se stále počítá, hledá se 

dotační podpora, projekt musí být přepracován v souladu se změnami, které nastaly. Počítá se se 

sdílenými dílnami pro školy. Zázemí LVT začalo více využívat Technické muzeum. Dále zde našel 

své zázemí Boveraclub (expozice veřejné dopravy v Technickém muzeu Liberec). 
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Šedlbauer – SML přispívá IQlandii 400 000 ročně na programy pro základní školy, nadační fond 

může mít režijní náklady ve výši 400 000 Kč, na ZM by bylo dobré podat informace o výši 

firemních peněz do fondu (alespoň předpoklad), 

Komentáře a připomínky k zakládací listině nadačního fondu LISTEM 21: 

 5.4. Členy správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé. 

Doporučuji upřesnit, že každý ze zakladatelů má výlučné právo navrhovat ke jmenování a 

odvolání jednoho člena správní rady. Takto by mohla nastat situace, že dva zakladatelé 

obejdou třetího. 

 5.6. 

Z formulace plyne, že když se sejdou 2 členové správní rady ze 3 a každý hlasuje jinak, 

předseda sám rozhodne. Doporučuji vyžadovat pro každé rozhodnutí souhlas alespoň 

dvou členů správní rady. 

 12.1. 

Zrušení fondu může navrhnout pouze správní rada. Není jasné, jak postupovat, když chce 

některý ze zakladatelů nadační fond opustit a ostatní ho nechtějí zrušit 

Je dobré pamatovat na situace, kdy mezi zakladateli nebo ve správní radě nepanuje vzájemný 

soulad mezi jednotlivými členy. Varovné příklady jsou ekocentrum v Oldřichově, kde byl 

Liberecký kraj jako jeden ze zakladatelů úplně zbaven vlivu (a šly tam dříve přes něj desítky 

milionů investic) nebo ta naše v.v.i. o litosféře, kterou se léta neúspěšně snažíme zrušit. 

Coufal – cílem je, aby vznikl fond, do kterého půjdou privátní peníze tak, aby základní školy 

mohly využívat nabízené programy pro žáky zdarma 

usnesení 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

doporučuje 

Zastupitelstvu města Liberec materiál Založení vzdělávací společnosti – Nadační fond Listem 21 

schválit 

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

10 9 0 1 0 Přijato 

4. Souhlas s účastí Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, p. o., v projektu a s 

poskytnutím návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu (materiál do ZM) 

usnesení 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

doporučuje 

Zastupitelstvu města Liberec materiál Souhlas s účastí Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, 

Dělnická 831/7, p. o., v projektu a s poskytnutím návratné finanční výpomoci na předfinancování 

projektu 

schválit 

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

11 11 0 0 0 Přijato 
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5. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu vzdělávání DF SML za rok 2018 

(materiál do ZM 26. 9. 2019) 

Langr – pracuje se na nových pravidlech dotačních fondů, předpoklad, že nová pravidla fondů 

budou předložena na jednání výboru v říjnu tak, aby mohla být předložena na ZM v listopadu 

popř. v prosinci, počítáme pro administraci žádostí využít program grantis; 

Členové výboru vzali předložený materiál na vědomí 

6. Podání žádosti o podporu projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ (informace pro 

zastupitele do ZM 26. 9. 2019) 

Členové výboru neměli k předloženému materiálu žádné připomínky 

7. Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 1. pololetí roku 2019 (informace pro 

zastupitele do ZM 26. 9. 2019) 

Členové výboru neměli k předloženému materiálu žádné připomínky 

8. Plán činnosti výboru pro vzdělávání na 2. pololetí roku 2019 (informace pro zastupitele do 

ZM 26. 9.2019) 

Členové výboru neměli k předloženému materiálu žádné připomínky 

9. Různé 

Diskuse k budoucnosti škol, které se nacházejí v těsném sousedství (ZŠ Sokolovská a ZŠ 

Vrchlického) – projednáváno na začátku jednání výboru za přítomnosti ředitelů obou základních 

škol 

(Poznámka – část budovy ZŠ Sokolovská využívá Doctrina – Podještědské gymnázium, s.r.o) 

 

Vývoj naplněnosti 

Základní školy školní rok 
KAPACITY 

ZŠ 

S T A T I S T I K Y   k   30. 9.  

NAPLNĚNOST  
v % 

Prům. 
naplněnost 
třídy školy 

1. stupeň 2. stupeň CELKEM 

počet 
tříd 

počet 
žáků 

počet 
tříd 

počet 
žáků 

počet 
tříd 

počet 
žáků 

Základní škola, 
Liberec, 

Sokolovská 328, 
příspěvková 
organizace 

2013/2014 370 9 223 5 108 14 331 89,46% 23,64 

2014/2015 370 9 219 6 137 15 356 96,22% 23,73 

2015/2016 400 10 229 6 139 16 368 92,00% 23,00 

  2016/2017 400 11 241 6 132 17 373 93,25% 21,94 

  2017/2018 400 11 233 6 143 17 376 94,00% 22,12 

  2018/2019 400 10 211 6 156 16 367 91,75% 22,94 
Základní škola, 

Liberec, 
Vrchlického 

262/17, 
příspěvková 
organizace 

2013/2014 450 10 231 7 152 17 383 85,11% 22,53 

2014/2015 450 10 227 7 150 17 377 83,78% 22,18 

2015/2016 450 10 241 7 147 17 388 86,22% 22,82 

  2016/2017 450 10 236 7 152 17 388 86,22% 22,82 

  2017/2018 450 10 235 8 167 18 402 89,33% 22,33 

  2018/2019 450 10 225 8 175 18 400 88,89% 22,22 
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Statistické údaje k 30. 9. 2018: 

Základní škola   1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r CELKEM kapacita 

ZŠ, Liberec, Vrchlického 
počet 
tříd 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

450   
počet 
žáků 39 40 47 51 48 48 44 47 36 400 

ZŠ, Liberec, Sokolovská 
počet 
tříd 2 2 2 2 2 2 2 1 1 16 

400   
počet 
žáků 47 41 39 39 45 56 50 26 24 367 

             

celkem 
počet 
tříd 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 

850 

  
počet 
žáků 86 81 86 90 93 104 94 73 60 767 

 

Informace o činnosti škol (viz přehledy) 

https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-pece-obcany/oddeleni-

skolstvi/dokumenty/prehled-zakladnich-skol-liberci-kriteria-jejich-srovnani.html  

 

Skalský – doporučuje, aby byly zachovány rovnocenné podmínky obou škol (obavy, aby se 

neinvestovalo pouze do jedné školy a do druhé ne), expanze soukromé školy Doctrina – 

Podještědské gymnázium, s.r.o.; klima sloučené školy nemusí být vnímáno jako problém, protože 

již dnes školy spolupracují v řadě činnosti, 

Roudná – ZŠ Sokolovská již zažila jak slučování, tak odlučování škol, umím si představit sloučení 

se ZŠ Vrchlického, protože již dnes školy spolupracují v řadě oblastí, úskalí případného sloučení 

vidím ve ztrátě identity, kterou si obě školy budují a bude nutno ji budovat nově, ZŠ Sokolovská 

přijímá v současné době relativně velký počet nespádových žáků, klima sboru by nemuselo být tak 

problematické, protože již dnes školy využívají společně hřiště, organizují společné akce – např. 

sportovní olympiáda aj.; může být obava, že nástupnická škola na tom bude lépe než škola 

přičleňovaná. 

Drábková – zda nesloučit pouze technické provozy (např. jídelny) 

Langr – nejde mi o ekonomické hledisko, ale jde mi o žáky, kvalitní výuku a kvalitní vzdělávání 

Tachovská – je rozdíl, jestli bude SML muset investovat do rekonstrukce dvou jídelen nebo do 

rekonstrukce jedné jídelny a jedné výdejny, ekonomické hledisko tu jistou roli hraje, zajímalo by 

mě, zda jsou školy zapojeny do některého certifikovaného programu v oblasti školního stravování, 

Skalský – nejsme zapojeni v žádné certifikovaném programu, jsme pravidelně kontrolováni KHS, 

krajem, dodržujeme spotřební koš; když bude jídelna modernizována, tak bych se případně nechal 

přesvědčit, aby se škola do některé certifikace zapojila; 

Roudná – proces certifikace v loňském roce přerušen s ohledem na stravování zvýšeného počtu 

žáků (část žáků ZŠ nám. Míru z důvodu rekonstrukce školy),  

Langr – při certifikaci školních jídelen jsou důležité také technologické podmínky, protože jinak 

se nelze ucházet o certifikáty; u obou školních jídelen technologické podmínky v současné době 

dosluhují a potřebují modernizaci; 

https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-pece-obcany/oddeleni-skolstvi/dokumenty/prehled-zakladnich-skol-liberci-kriteria-jejich-srovnani.html
https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-pece-obcany/oddeleni-skolstvi/dokumenty/prehled-zakladnich-skol-liberci-kriteria-jejich-srovnani.html
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Dvořák – bude nutné zvažovat v případě sloučení škol také otázku názvu, ideální by byl úplně nový 

název např. ZŠ Borový vrch 

Šedlbauer – kromě sdílení kapacit nevidí větší přidanou hodnotu něco kvalitativně nového např. 

vyučovat předměty na více úrovních apod. 

Prachařová – zda se na ZŠ Vrchlického dělají ve 4. třídě přijímací pohovory do výběrové třídy 

zaměřené na informatiku; 

Skalský – otázka výběrových tříd je v současné době problematická, protože počítače mají žáci 

dostupné již i na ostatních školách; 

Šedlbauer – jde o nikoli výběrové třídy, ale o víceúrovňové učení, 

Berki – domnívá se, že tato diskuse jako úvodní vhled do problematiky stačí, k jednotlivým kladům 

a záporům nejsou relevantní data, zajímalo by mne, zda se uvažuje o faktickém sloučení nebo pouze 

o administrativním sloužení, protože pokud by mělo jít pouze o administrativní sloučení, pak by to 

postrádalo smysl; 

Tachovská – jaké je využití bazénu na ZŠ Sokolovská; 

Roudná – v tomto pololetí bazén využívá 6 škol a od 2. pololetí školního roku jej bude využívat 

7 škol; 

Langr – jedná se o nejvyužívanější bazén ve srovnání s bazény na ZŠ Ještědská a na ZŠ Dobiášova, 

v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí velkého bazénu nelze uvažovat, že jej budou pro školní 

výuky využívat pouze liberecké školy, ale že je budou využívat školy i z okolních obcí, 

Skalský – nerušit malé bazény 

 

Shrnutí základních pozitiv a negativ  

+ - 
Optimalizace spádového obvodu 

Kapacity stravování 

Učební pomůcky 

Učitelé (přírodovědné a odborné př.) 

Optimalizace investic 

Výzva pro nové formy vzdělávání 

Nové ŠVP 

Nová strategie 

Běžící projekty 

Administrativa  

Rodičovská veřejnost (+ / -) 

Klima pedagogického sboru 

Největší škola ( - ) 

Syndrom nám. Míru ? 

Ztráta současné identity dvou ZŠ 

zachování rovnocenných podmínek 

 

 

Dvořák – problém umístění waldorfských tříd 

Langr – původní předpoklad byl, že bude ubývat žáků na praktické škole v Gollově ulici, dále se 

zvažovalo přebudovat objekt na Žižkově, ale vzhledem k nákladům a nemožnosti financovat 

prostřednictvím dotačního titulu se od této úvahy ustoupilo, počítáme s umístěním do areálu TUL 

v Mařanově ulici, kde je po dobu rekonstrukce ZŠ 5. května. Aby mohly být waldorfské třídy 
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umístěny do areálu v Mařanově ulici, tak musí dojít ke změně užívání objektu na školu a tudíž je 

nutno splnit požadavky dle nových předpisů (protipožární dveře, rozhlas a další požadavky hasičů). 

 

Konkurz na ZŠ Broumovská 

informace zveřejněny  

22. 7. 2019 – portál EDULK.cz 

http://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/6034/Vyhlaseni-

konkurzu-na-vedouci-pracovni-misto-reditele-reditelky-Zakladni-skoly-Liberec-Broumovska-

847-7-prispevkova-organizace.aspx 

září – Liberecký zpravodaj (viz inzerát) 

 

Otevírání obálek a vlastní konkurz proběhne během měsíce října 2019 

 

http://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/6034/Vyhlaseni-konkurzu-na-vedouci-pracovni-misto-reditele-reditelky-Zakladni-skoly-Liberec-Broumovska-847-7-prispevkova-organizace.aspx
http://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/6034/Vyhlaseni-konkurzu-na-vedouci-pracovni-misto-reditele-reditelky-Zakladni-skoly-Liberec-Broumovska-847-7-prispevkova-organizace.aspx
http://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/6034/Vyhlaseni-konkurzu-na-vedouci-pracovni-misto-reditele-reditelky-Zakladni-skoly-Liberec-Broumovska-847-7-prispevkova-organizace.aspx
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Informace – rada města vyslovila souhlas s účastí 11 MŠ v projektu OP VVV „Naše školička 

je pilná jako včelička“ (bližší informace členové výboru obdrželi v podkladových materiálech 

k jednání výboru) 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 17. října 2019 od 

16:00 hodin (historická radnice, místnost č. 110) 

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková, tajemnice výboru 

Ověřila: Mgr. Šárka Prachařová, předsedkyně výboru 


