
  

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

 

Zápis č. 5 

z řádného jednání výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec 

ze dne 23. 5. 2019 
 

 

Přítomni: 9 

Mgr. Šárka Prachařová, Mgr. Pavel Coufal,  

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

Mgr. Andrea Gardoňová, Matyáš Moc, Daniel Ragín, Mgr. Zuzana Tachovská 

Omluveni: 4 

PhDr. Miloslava Čechlovská, Mgr. Bc. Martin Kubáč,  

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Mgr. Jan Berki, Ph.D., 
Hosté: 4 

PhDr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous, Ing. Michaela Maturová,  

Ing. Jaroslav Schejbal, 

Veřejnost: 0 

 

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

 

Průběh jednání: 

Program: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Investiční projekty na MŠ a ZŠ (informace odboru strategického rozvoje a dotací) 

3) Opravy a rekonstrukce na MŠ a ZŠ (informace odboru majetkové správy) 

4) 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 23. května 2019  

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

9 9 0 0 0 Přijato 

3. Investiční projekty na MŠ a ZŠ (informace odboru strategického rozvoje a dotací) 

Členové výboru obdrželi předem podkladové materiály k projednávanému bodu. 
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Vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací Ing. Maturová odpovídala především na dotazy 

ohledně včasného dokončení rekonstrukce ZŠ nám. Míru. 

4. Opravy a rekonstrukce na MŠ a ZŠ (informace odboru majetkové správy) 

Členové výboru obdrželi předem podkladové materiály k projednávanému bodu. 

Vedoucí odboru majetkové správy Ing. Schejbal informoval členy výboru o problémech 

související s nedostatkem stavebních firem, které se hlásí do výběrových řízení na opravy a 

rekonstrukce. Další problém nastane v roce 2020, kdy se předpokládá, že odbor majetkové 

správy bude mít výrazně méně financí na opravy a údržbu MŠ a ZŠ. Podrobnější informace 

budou členům výboru předloženy na podzim až se bude připravovat rozpočet. 

5. Dotace z dílčího Fondu vzdělávání dotačního fondu SML 

Prachařová – mělo by dojít k diskusi o fondech a také o kvalitě některých předkládaných 

projektů, nabízí se možnost fondy zrušit nebo stanovit pravidla týkající se účelu, na jaký budou 

dotace poskytovány; je otázkou, zda přesouvat peníze z jiných podprogramů a navíc přesouvat 

peníze ušetřené z minulých let, 

Langr – je nutné politicky řešit, jaké fondy chceme, v současné době jsou projekty hodnoceny 

podle pravidel, které jsou schválené ZM, výbor může navrhnout, aby se peníze nepřesouvaly, 

Prachařová – v příštím dotačním období je nutné před hodnocením více diskutovat 

o předkládaných projektech, 

Ragín – domnívá se, že by se měly dotace přidělit tak, jak je navrhováno, sám vidí, že některé 

projekty nejsou kvalitní a je nutné pro příště nastavit jasnější pravidla vyhodnocování, 

Tachovská – pro příští období doporučuje sejít se před hodnocením a o předkládaných projektech 

diskutovat, a teprve potom hodnotit, 

Langr – je na výboru pro vzdělávání navrhnout zacílení a specifikaci programu, 

Coufal – doporučuje nepřesouvat finance a raději šetřit 

Gamba – nerozumím diskusi, jsou-li tady pravidla tak proč to nyní řešíme. Pravidla přináší 

nějakou kvantifikaci a bohužel zde není plně promítnuta kvalita a další hlediska projektů. Ve 

školském výboru jsme schvalovali projekty a připadá mi, že některé projekty tam byly stejné a 

bylo tam žádáno na stejné věci. Může zde docházet k situaci, že jedna aktivita je pak vlastně 

zaplacena žadateli dvakrát. Dále je otázkou, proč zde diskutujeme o něčem, co již schválila RM, 

Langr – RM sice s předloženým materiálem, který se týkal přidělení dotací souhlasila, ale 

skutečné přidělení dotací schvaluje až ZM, proto záleží na stanovisku a doporučení výboru pro 

vzdělávání, 

Moc – kde by končila ona hranice, tedy které projekty by nebyly podpořeny, kdyby se peníze 

nepřesouvaly, 

Langr – muselo by se to propočítat, 

Dvořák – také si myslí, že je nutné příště před hodnocením o předložených projektech diskutovat, 

doporučuje schválit i s tím přerozdělením. 
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Usnesení 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

navrhuje  

Zastupitelstvu města Liberec materiál Návrh výboru pro vzdělávání na přidělení dotací z dílčího 

Fondu vzdělávání DF SML pro rok 2019 schválit. 

V souladu s bodem 5.11 statutu Dotačního fondu souhlasí s přesunem alokovaných prostředků mezi 

jednotlivými programy následujícím způsobem: 

a) nevyčerpanou částku 53.000 Kč převést z programu 3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji 

místních iniciativ do programu 3.1 Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na 

cílovou skupinu, 

b) nevyčerpanou částku 150.205 Kč převést z programu 3.4 Soutěže a časopisy do programu 3.1 

Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu, 

c) nevyčerpané prostředky z předešlých let ve výši 82.920 Kč použít na financování projektů 

programu 3.1 Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu ve výši 

14.920 Kč a programu 3.3 Další vzdělávání a celoživotní učení ve výši 68.000 Kč, 

 

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

9 9 0 0 0 Přijato 

6. Různé 

Langr - rozšíření počtu členů školských rad na ZŠ a ZUŠ, zřizovaných SML, ze 3 na 6. Až dosud 

zasedají školské rady v tříčlenném formátu (člen pedagogického sboru – zákonný zástupce – zástupce 

zřizovatele na základě politických nominací) a zpravidla dvakrát do roka, jak v minimální variantě 

požaduje zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) v aktuálním znění. Cílem chystané úpravy je nejen sjednotit se s modelem Libereckého 

kraje (šestičlenné rady), ale především zvýšit počet aktérů, kteří se mohou v širším pojetí podílet na řízení 

škol, zejména pak ve strategické a koncepční rovině.  

Statutární město Liberec jako zřizovatel dlouhodobě obsazuje školské rady politickými nominanty 

zastupitelských klubů. Záměrem rozšíření školských rad je mj. nabídnout jedno místo zástupcům osadních 

výborů, místních spolků apod., a posílit tak lokální (spádový) prvek v řízení škol. Primárně přitom bude 

rezort školství a sociálních věcí žádat obsadit tyto pozice nominanty se zkušeností ve vzdělávací politice. 

Řebíčková – členové výboru obdrželi návrh upraveného volebního řádu pro volby do školských 

rad a v souvislosti s podněty některých členů byly do předloženého znění zapracovány úpravy 

(prodloužení lhůt v souvislosti s nominacemi kandidátů do školských řad a dále povinnost 

informovat o volbách do ŠR na webech jednotlivých škol.) 

Řebíčková – členové výboru obdrželi Projektovou fiši – Férové školy v Liberci II 

 

Příští zasedání výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2019 od 

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

Zapsala: Mgr. Lenka Řebíčková, tajemnice výboru 

Ověřila: Mgr. Šárka Prachařová, předsedkyně výboru 


