Týdeník Ivana Langra / 2. 5. - 8. 5.
2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

V minulém týdnu jsme si jako pracovní verzi připravili silné
a slabé
stránky dvou řešení, jimiž bychom měli do praxe
implementovat nový zákonný požadavek - tzv. spádové obvody kolem
mateřských škol. Při stanovení parametrů jsme vycházeli jak
z materiálu, který jsme připravili již v loňském roce a který počítal se
splynutím mateřských škol do 10 až 11 nových celků, tak z různých
právních výkladů školského zákona, jež jsme zadali již v zimě, a z
diskuze s ředitelkami MŠ. V tuto chvíli tak na stole máme tyto varianty
- 1 spádový obvod pro všech 31 mateřských škol, které město
momentálně zřizuje (= 1 spádový obvod zahrnující území města jako
celek); 11 spádových obvodů v nichž je 31 našich mateřských škol
rozprostřeno do spádů dle jisté logiky lokálnosti. Oba modely mají svá
pro i proti v rámci správního řízení (tj. míra komplikace zápisů), každý
z nich více vyhovuje určité (a pokaždé jiné) skupině rodičů, různá je
i míra dopadů na zřizovatele MŠ, tedy město. O obou variantách, příp.
jejich modifikacích (např. počet spádových obvodů v druhé verzi) bude
debatovat školský výbor, který následně jednu z nich doporučí k
realizaci, jíž bude někdy na přelomu roku obecně závazná vyhláška
o spádových obvodech v MŠ, projednáme je znovu i s ředitelkami MŠ.
Že ale jde o situaci městem nevítanou, netřeba připomínat, psal jsem
o tom již mnohokrát - nejnověji ZDE.

Školství
a sociální věci

Součástí rozhodování o vhodném modelu spádovosti nicméně bude
i nový zápisový portál, který by měl už od příštího roku napomoci se
zefektivněním zápisů do MŠ. Spojili jsme v tomto nejen síly s naší
akciovou společností Liberecká IS, ale rovněž jsme pečlivě analyzovali
již existující příklady dobré praxe z Brna, Zlína, Plzně či Ústí nad Labem.
Právě do Ústí se pak kolegové z odboru spolu s jednou z ředitelek MŠ
vydali přímo v době letošních zápisů, aby tamní systém viděli v praxi.
Pokud se nám podaří jej implementovat i v Liberci, budou zápisy do MŠ
větším komfortem jak pro rodiče, tak pro ředitelky MŠ.
Stejně jako již v předchozích týdnech budeme i nyní pokračovat
na definování tzv. kritérií kvality ZŠ, které naváží na již publikovaný
Přehled základních škol v Liberci (ke stažení ZDE). Kritéria bych rád po
širší diskuzi do praxe uvedl s novým školním rokem 2016/2017.
Na poradě odboru (PO 12.30) budeme probírat mj. další provoz Jeslí
Liberec, které zastupitelstvo minulý týden vyňalo ze vzájemného
převodu příspěvkových organizací Sluníčko a DDM Větrník mezi městem
a krajem. Jesle jako takové dosud fungují pod DC Sluníčko, je třeba
tedy připravit novou formu, přičemž jako hodně pravděpodobnou se
jeví být jejich vložení pod Centrum zdravotní a sociální péče, které je
další příspěvkovou organizací města. Musíme ale nejprve zvážit všechna
rizika i přínosy a posléze připravit k diskuzi do školského výboru. O
vzájemné výměně obou organizací ostatně budu debatovat i se zástupci
Libereckého kraje (ST 10.00). Zpět k poradě - budeme se věnovat

i pokračujícím zápisům do MŠ, které jsme v minulém týdnu široce
probírali i v kolegiu ředitelek MŠ (v tuto chvíli se nacházíme
v nejnepříjemnějším období, kdy je třeba velmi pečlivé komunikace
s rodiči - mnozí z nich zapsali své dítko na více mateřských škol
najednou - rekord je patrně devět - a tyto vícečetné zápisy je nutné
"pročistit" a uvolnit místa těm dětem, které jsou zatím tzv. pod čarou).
Už v červnu uvolníme pro MŠ dalších asi 200 míst, tzv. výjimek rady
města, které - velmi zjednodušeně řečeno - zatím držíme pro děti
tříleté a starší a primárně s trvalým pobytem v Liberci.
Znovu zasednu se zástupci společnosti AABYSS (ST 9.00), abychom
rozebrali pilotní projekt kariérového poradenství, který bychom rádi ve
školním roce 2016/2017 odzkoušeli na dvou libereckých ZŠ. Je třeba
připravit návrh rozpočtu i formy jeho financování. Kariérové poradenství
by mělo být platformou pro dlouhodobou cílenou práci s dětmi na 2.
stupni ZŠ směrem k jejich budoucímu uplatnění a výběru vhodné SŠ či
učebního oboru.
Již podruhé zasednou pracovní skupiny ke vzdělávání (ÚT 9.00) a k
bydlení (ČT 10.00) v rámci práce na strategickém plánu sociálního
začleňování (Agentura pro sociální začleňování).

Cestovní ruch,
kultura

Na poradě odboru (PO 11.00) se zaměříme na blížící se velké akce muzejní noc, jarmark a léto před radnicí. Rovněž budeme diskutovat
pokračující přípravu soutěží na dodávku nového loga města,
provozovatele vánočních trhů apod.
Návštěva nízkoprahového zařízení Maják (ST 8.00).

Ostatní
aktivity

Jom ha- šoa (ČT 14.00) - čtení jmen obětí holocaustu na náměstí před
radnicí.
Svatební obřad (ČT 15.00).

Před
schválením

Zasedá rada
nezúčastním.

města

(ÚT

od 10.00),

které

se

však

tentokrát

V minulém týdnu (25. 4. - 1. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel
k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova
smyslu):

Zpráva o lobby
za předchozí
P. Maryško (Lada Martimex) - účast v prostupném bydlení
týden

M. Fryč (knihkupectví Fryč) - busking a živá kultura, kulturní politika
města
J. Rengl (Rengl) - smlouva o využití plakátovacích ploch

Týdeník Ivana Langra / 9. 5. - 15. 5.
2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.
Školství

Do příprav na nové spádové obvody mateřských škol, s nimiž počítá novela

a sociální věci školského zákona, nám pozitivně zasáhl prezident republiky. Vrátil totiž novelu
zákona do Poslanecké sněmovny (zdůvodnění, které kopíruje obavy obcí
čtěte ZDE), čímž vzkřísil šanci, že tato - z pohledu obcí - velmi špatná norma
nakonec nebude vůbec schválena. Minulý týden jsem tedy znovu oslovil
všechny poslankyně a poslance dopisem (text ZDE), v němž jsem jim stručně
vylíčil všechny negativní dopady novely na obce a rodiče. Vzhledem k tomu, že
se několik poslanců z různých politických klubů ihned ozvalo zpět, věřím, že
najít nutných 101 hlasů nebude pro paní ministryni Valachovou jednoduché.
Nastávající pracovní týden tedy bude hodně o vysvětlování a pozitivním
lobbingu, jako tomu bylo v předchozím půlroce. Osobně doufám, že napotřetí se
nám se Svazem měst a obcí ČR již podaří potřebnou část zákonodárců
přesvědčit. Poslanecká sněmovna musí o vrácené novele hlasovat ještě
na aktuální schůzi, nejdříve však ve 20. týdnu (zákonná lhůta připouští
projednání nejdříve od 11. dne po vrácení zákona do PS), takže obě strany mají
dostatek času k přesvědčovací taktice. I nadále však na městě pokračují práce
na variantách možných spádových obvodů, jakož i na systému elektronizace
školství, abychom obojí mohli představit kolegům na školském výboru 19/5. O
obou tématech jsem již podrobněji psal například v minulém Týdeníku.
Také další školské téma bude mít své kontinuální pokračování, a to
pravděpodobně až do června - definování tzv. indikátorů kvality ZŠ, které
naváží na již publikovaný Přehled základních škol v Liberci (ke stažení ZDE).
Kritéria bych rád po širší diskuzi do praxe uvedl s novým školním rokem
2016/2017. Musím přiznat, že v současné době práci na tomto materiálu častěji,
než vítám, přerušuje intenzivní činnost na jiných frontách.
Na poradě odboru (PO 12.30) se budeme zabývat především materiály, které
musíme ve středu odevzdat jako podklady do příští rady města. Dokončíme
tedy diskuzi nad smlouvou mezi městem a krajem o převodu DC Sluníčko
a DDM Větrník (smlouvu jsme minulý týden precizovali na setkání se zástupci
krajského úřadu), která nově počítá se zachováním budovy i provozu Jeslí pod
městem Liberec. Následovat budou materiály o poskytování dotací z účelových
fondů města i komunitního plánu sociálních služeb a věřím, že i záměr
vybudování azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi, jehož námět
předkládám na pondělní poradu vedení (PO 9.00).
Znovu se sejdu se zástupci spolku Wrabec (ÚT 10.00), kteří by chtěli v Liberci
otevřít alternativní waldorfskou základní školu. Ideově nemám s touto
myšlenkou vůbec žádný problém, provozně (samostatný objekt či včlenění
do jiné liberecké ZŠ) jde ale o nelehký záměr, který možná v tuto chvíli nemá
optimální řešení.
Navštívím jablonecký DDM Vikýř (ČT 9.00), což souvisí se záměrem převzít
od kraje DDM Větrník. Bude to tedy sonda do fungování podobného zařízení,
s podobnou náplní činnosti, což se jako inspirace či příklad dobré praxe může
v dalších měsících hodit.
Cestovní ruch, Na poradě odboru (PO 11.00) se zaměříme na zadání veřejné soutěže
kultura
na provozování vánočních trhů, které předkládáme v dalším týdnu radě města,

a také na "akce za rohem", tj. muzejní noc a jarmark.
Sejdu se s Martinem Fryčem (PO 14.00), knihkupcem a pořadatelem kulturních
akcí, s nímž dlouhodobě diskutuji oblast kultury a připravuji s ním a zhruba 20
dalšími aktéry úvodní neformální diskuzi nad tématy s ní spojenými - uskuteční
se už následující týden.
S kolegy z odboru správy veřejného majetku budeme řešit i otázku smlouvy
na městské výlepové plochy (ST 13.00), které v současné době obhospodařuje
společnost Rengl, a také nezbytnosti vybudování zastávky zájezdových
autobusů v horním centru města.
Sejde se dozorčí rada Naivního divadla Liberec (PÁ 11.00).
Ostatní aktivity
Před
schválením

Svatební obřady (PÁ 13.00).
Nezasedá rada města ani zastupitelstvo města.
V minulém týdnu (2. 5. - 8. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k
separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

Zpráva o lobby
A. Bečvářová (Centrum LIRA) - raná péče v Liberci
za předchozí
P. Hampacher (MAják) - návštěva zařízení
týden
Š. Prachařová (AABYSS) - kariérové poradenství v ZŠ

Týdeník Ivana Langra / 16. - 22. 5.
2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

V tomto týdnu vyvrcholí snahy mé i Svazu měst a obcí ČR o lobbing mezi
poslankyněmi a poslanci, kteří budou 24/5 znovu hlasovat o prezidentem
vráceném školském zákonu. Všechny zákonodárce z PS jsem již před několika
dny oslovil společným dopisem (text ZDE) s výčtem možných negativních
dopadů normy do života obcí i rodičů, následně jsem s některými poslanci
hovořil a sondoval jejich budoucí záměry. Mohu-li soudit, vypadá to v tuto chvíli
poměrně nadějně, zbývá ale nejdůležitější setkání s představitelem jedné
Školství
z vládních stran, které se snad uskuteční právě tento týden. Na druhou stranu je
a sociální věci třeba zůstat na zemi - den před hlasováním v Senátu jsme si také byli poměrně
jisti, že zákon neprojde a vrátí se zpět do PS, nakonec ale paní ministryně
sešikovala do té doby vzpurný vlastní senátorský klub a vše bylo jinak.
S předchozím tématem bude souviset i zasedání školského výboru (ČT 16.00),
kde představíme dvě možné varianty budoucích spádových obvodů mateřských
škol (pro případ, že by školský zákon nakonec prošel, musíme být připraveni)
a zahájíme diskuzi, jaká z obou verzí (nebo jejich modifikací) je pro

zastupitelské kluby přijatelnější. Souběžně kolegy z výboru zasvětíme i do
přípravy tzv. elektronizace zápisů do MŠ, která by měla začít fungovat od roku
2017.
Finalizuji první verzi materiálu, který definuje cíle kvalitního vzdělávání na ZŠ
a tzv. indikátory kvality, navazující na již publikovaný Přehled základních škol
v Liberci (ke stažení ZDE). Jak jsem již v Týdeníku několikrát uvedl, k diskuzi
do školského výboru chci materiál předložit v červnu, v témže měsíci ho také
chci projednat v kolegiu ředitelů ZŠ a rozeslat k seznámení i ostatním
ředitelkám a ředitelům, s nimiž bych o tom chtěl diskutovat na plenárním jednání
na konci prázdnin. Pak již zbývá jen projednání v radě města a představení
veřejnosti v září 2016 s novým školním rokem.
Na poradě odboru (PO 12.30) se budeme například zabývat myšlenkou zřízení
waldorfské školy v Liberci (řešeno již v minulých týdnech), pokračujícími zápisy
do MŠ, projekty ze sociální i školské oblasti, které chceme v dalších týdnech
více představit veřejnosti, hodnocením činnosti neškolských příspěvkových
organizací za rok 2015 apod.
Spolu s kolegy "ajťáky" budeme řešit projekt dalšího připojování základních škol
na metropolitní síť (vysokorychlostní internet); je třeba navrhnout, které školy se
budování infrastruktury a připojování zúčastní v prvním sledu (PO 8.00).
Na poradě odboru (PO 11.00) budeme diskutovat možnou úpravu smlouvy
o výlepových plochách, přípravu letního programu na náměstí před radnicí,
úpravu pravidel pro poskytování dotací z kulturního fondu před vyhlášením 2.
kola + žádosti pro žadatele i návrhy projektů, které chceme blíže představit
veřejnosti.
Cestovní ruch, Zúčastním se první brainstormingové debaty o kultuře v Liberci v Knihkupectví
kultura
Fryč (PO 16.30), kterou jsme naplánovali společně právě s Martinem Fryčem.
Se členem rady města Augsburg Thomasem Weitzelem budeme společně
diskutovat problematiku městského divadla - obě města jsou na tom se svým
divadelním stánkem totiž velmi podobně nejen ztvárněním, daným stejnými
architekty, ale i technickým stavem a potřebou rekonstrukce (PÁ 10.00).
Sejde se komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00) nad tématem drog.
Přivítám Radu starších Komunitního střediska Kontakt a diskutovat budeme nad
tím, co trápí naše seniory (ST 9.00).
Ostatní aktivity

Zúčastním se předání čestného občanství prof.
vynikajícímu výtvarníku a rodáku z Liberce (ČT 15.00).

Markusi

Lüpertzovi,

Zúčastním se křtin bílých tygřat v ZOO Liberec (SO 13.00).

Před
schválením

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám další materiály související se
vzájemným převodem příspěvkových organizací Sluníčko a Větrník mezi
městem a krajem, záměr realizace azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi
v bývalé mateřské škole ve Věkově ulici, řadu návrhů na přidělení individuální

dotace (například Krajská vědecká knihovna, ČČK, Advaita, Most k Naději),
návrhy na přidělení programových dotací z fondu kultury, vzdělávání, zdraví/
prevence i komunitního plánování sociálních služeb, veřejnou zakázku
na pořádání Libereckého jarmarku aj.
V minulém týdnu (9. 5. - 15. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k
separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
Zpráva o lobby
M. Fryč (Knihkupectví Fryč) - kultura v Liberci
za předchozí
M. Ottl (Big 'o Band) - využití bandu při akcích města
týden
T. Hrůzová, D. Fialová (Wrabec) - waldorfská škola v Liberci

Týdeník Ivana Langra / 23. - 29. 5.
2016
Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

A je to tady! V úterý dopoledne se definitivně rozhodne o novele školského
zákona v posledním hlasování v Poslanecké sněmovně o prezidentském vetu. Z
kuloárních informací vyplývá, že paní ministryně napřela všechny síly a slibuje
poslancům i obcím vše možné i nemožné. Odhadovat osud novely v tuto chvíli
nedokážu - například den před hlasováním v Senátu jsme měli zajištěnu jasnou
většinu pro zamítnutí, druhý den nám ale nakonec chybělo 5 hlasů, když po
zasedání senátorského klubu vyprchala odvaha řady sociálnědemokratických
zákonodárců. Jen zopakuji, že jsem všechny poslankyně a poslance oslovil
společným dopisem (text ZDE) s výčtem možných negativních dopadů normy
do života obcí i rodičů. Před hlasováním ještě absolvuji poslední schůzku (PO
17.00), tentokrát u paní poslankyně Hnykové, s níž ale budu probírat i sociální
témata. Vzhledem k výše zmíněnému jsme minulý týden na školském výboru
Školství
našeho zastupitelstva představili dvě možné alternativy (vč. jejich silných
a sociální věci
a slabých stránek), jimiž jsme připraveni reagovat na případnou povinnost
zavést spádové obvody v mateřských školách - první varianta počítá se
zavedení 1 školského obvodu na území celého města, druhá pak s vyšším
počtem obvodů (pracovně zatím 11). Souběžně pracujeme na systému tzv.
elektronizace zápisů; i tento projekt jsme na výboru již představili.
Znovu se sejdu nad projektem kariérového poradenství na základních školách
(PO 8.00) se zástupci společnosti AABYSS i dvěma řediteli ZŠ, abychom ladili
detaily. Projekt bychom jako pilot rádi spustili od nového školního roku.
Na poradě odboru (PO 12.30) se budeme mj. zabývat základní sítí sociálních
služeb na území města a jejím nastavením, přípravou na hodnocení činnosti
neškolských příspěvkových organizací za rok 2015 i projekty v oblasti prevence

kriminality.
Zasednu v konkurzní komisi na ředitele MŠ Kamarád (Dělnická) a vzápětí DDM
Větrník, který přechází z kraje do městských rukou (ÚT od 9.00).
Zasedne mimořádné jednání Řídicí pracovní skupiny komunitního plánu (ÚT
14.00), kde bych rád zahájil diskuzi o novém nastavení systému poskytování
dotací na sociální služby.
Společně s řediteli vyhodnotíme uplynulý rok činnosti 7 neškolských
příspěvkových organizací (ST od 9.30). Hodnocení hospodářských,
marketingových i návštěvnických výsledků se tradičně odrazí i do výroční
odměny ředitele.
Sejde se kolegium ředitelů ZŠ (ČT 10.00), kde chci představit a diskutovat tzv.
cíle kvalitního vzdělávání na ZŠ. Dokument jsem již dokončil a debatoval
s kolegy na odboru školství. Materiál předpokládá nastavení 8 základních cílů
(vč. doporučených nástrojů plnění, indikátorů vyhodnocování apod.) a počítá
v dalších týdnech s dalším projednáním s experty, na plénu ředitelů,
na školském výboru i radě města. Na závěr pak dokument představím
veřejnosti.
Sejde se pracovní skupina pro oblast bydlení (PÁ 10.00), která společně se
zástupci Agentury pro sociální začleňování (ASZ) pracuje na návrhu strategie
sociálního začleňování pro město Liberec.
Na poradě odboru (PO 11.00) budeme diskutovat možnou úpravu smlouvy
Cestovní ruch, o výlepových plochách, přípravu letního programu na náměstí před radnicí
kultura
i koncepci kulturní politiky města.
Sejde se pracovní skupina ASZ pro oblast vzdělávání (ÚT 9.00).
Zúčastním se zahájení sportovně-vědomostní soutěže libereckých ZŠ Dobi Cup
Ostatní aktivity (ČT 9.00).
Uskuteční se zasedání K21 nad financováním sociálních služeb z Libereckého
kraje (PÁ 9.00).

Před
schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam posílám další materiály
související se vzájemným převodem příspěvkových organizací Sluníčko
a Větrník mezi městem a krajem, řadu návrhů na přidělení individuální dotace
(například Krajská vědecká knihovna, ČČK, Advaita, Most k Naději), návrhy
na přidělení programových dotací z fondu kultury, vzdělávání, zdraví/ prevence
i komunitního plánování sociálních služeb aj.

V minulém týdnu (16. 5. - 22. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k
Zpráva o lobby
separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):
za předchozí
X
týden

