
  

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

 

Zápis  

z řádného jednání Výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec 

ze dne 21. května 2020 
 

 

Přítomni: 11 

Mgr. Šárka Prachařová, Mgr. Pavel Coufal, Mgr. Barbora Junková, Mgr. 

Věnceslava Drábková, Mgr. Andrea Gardoňová, Matyáš Moc, Ing. Jan Puhal, 

Mgr. Zuzana Tachovská, Petr Dvořák, Daniel Ragín, Mgr. Jan Berki, Ph.D. 

 

Omluveni: 2 

Simona Kučerová, prof. Ing. Josef Šedlbauer 

 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Pavel Kalous 

 

Veřejnost: / 

 

Přítomno bylo 11 členů výboru. Výbor byl usnášeníschopný.  

 

Průběh jednání: 

Program: 

1. Kontrola zápisu a úkolů 

2. Materiál do ZM – Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení a aktualizace 

zřizovací listiny Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o. 

3. Různé 

1. Kontrola zápisu a úkolů 

Členové výboru neměli k zápisu z jednání dne 20. 2. 2020 žádné připomínky a vzali jej na vědomí. 

K programu jednání nebyly připomínky. 

 

2. Materiál do ZM – Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení a aktualizace 

zřizovací listiny Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o. 

Členové výboru obdrželi materiál, který je předkládán do ZM.   

Bod 041 (podklady pro 5. zasedání ZM) 

 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

Schvaluje 

 

Změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení a aktualizaci zřizovací listiny Základní školy, 

Liberec, U Soudu 369/8, p. o. 

 

 

https://podklady.liberec.cz/download.files.php?url=2020%2F2020-05-28+ZM+5%2FDle+bod%C5%AF%2F041+Zm%C4%9Bna+z%C3%A1pisu+v+rejst%C5%99%C3%ADku+%C5%A1kol+a+%C5%A1kolsk%C3%BDch+za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+a+aktualizace+z%C5%99izovac%C3%AD+listiny+Z%C3%A1kladn%C3%AD+%C5%A1koly-+Liberec-+U+Soudu+369-8-+p.+o..pdf&ref=zastupitelstvo
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PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL SE: NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

11 11 0 0 0 Přijato 

 

3. Různé 

PhDr. Mgr. Ivan Langr seznámil přítomné členy s následujícím: 

 Znovuotevření mateřských škol 

Mateřské školy jsou znovuotevřeny od 18. května 2020, většina v omezeném provozu (část 

personálu v rizikové skupině)  

 

Počet dětí zapsaných v MŠ 

 

Předpokládaný zájem při 

znovuotevření MŠ 

 

Skutečný počet děti, které 

nastoupily do znovuotevřených 

MŠ 18.5.2020 

2.845 cca 1.800 1.112 

 

Předpoklad nárůstu počtu dětí v MŠ od 25.5.2020, kdy bude otevřen první stupeň základních škol.  

 

 Otevření mateřských škol v průběhu letních prázdnin 

Snaha vyjít rodičům vstříc a nechat školky v průběhu prázdnin uzavřeny pouze po dobu čtyř, 

maximálně 5 týdnů (v minulosti o letních prázdninách uzavřeny 6 týdnů). Mateřské školy v tuto 

chvíli zjišťují zájem rodičů o umístění dětí do prázdninových školek. 

 

 První stupeň základních škol 

Vláda otevírá první stupeň základních škol 25.5.2020. Budou muset být dodržovány 15 členné 

skupiny. Dle předběžného zjišťování zájmu rodičů se do tříd prvního stupně vrátí cca 60 % žáků. 

Problematika personálu základních škol a rizikových skupin je individuální, liší se škola od školy. 

 Zápisy do mateřských a základních škol 

Zápis do ZŠ proběhl 23. 4. 2020. Losování ze spádových dětí proběhlo pouze u ZŠ Ostašov (díky 

nouzovému stavu opožděno vydávání odkladů školní docházky poradnami, přijímací řízení na 

víceletá gymnázia). 

Zápis do MŠ proběhl 12.5.2020. Řízení zatím nejsou ukončena. 

 

 Konkurzy na vedoucí pracovní místo ředitele školy 

ZŠ, Liberec, nám. Míru – potvrzena ve funkci stávající ředitelka 

ZŠ, Liberec, Kaplického – potvrzen ve funkci stávající ředitel 

ZŠ, Liberec, Vrchlického – vyhlášen nový konkurz 

ZŠ, Liberec, 5. května – konkurz proběhne v závěru měsíce května 

MŠ, Liberec, Kaplického – vyhlášen nový konkurz 
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 Projekt Princezna Julie 

Je zpracována Analýza minimálních preventivních programů základních škol v Liberci 

zřízených statutárním městem Liberec. Výsledky budou nejprve projednány s řediteli škol, pak 

k dispozici členům výboru. 

 

Poznámka:  

 V březnu 2020 se Výbor pro vzdělávání nekonal z důvodu mimořádných opatření za stavu 

nouze 

 V dubnu 2020 se Výbor pro vzdělávání nekonal z důvodu mimořádných opatření za stavu 

nouze.  

Proběhlo pouze hlasování (emailem) k materiálům do dubnového ZM.  

Bod 020 - IQLandia 

Bod 021 – Férové školy II 

Výsledek hlasování přikládám přílohou k tomuto zápisu z Výboru pro vzdělávání. 

 

Příští zasedání Výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2020 

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

Zapsala: Mgr. Martina Špringlová, tajemnice výboru 

Ověřila: Mgr. Šárka Prachařová, předsedkyně výboru 

https://podklady.liberec.cz/download.files.php?url=2020%2F2020-04-30+ZM+4%2FDle+bod%C5%AF%2F020+Poskytnut%C3%AD+dotace+z+rozpo%C4%8Dtu+statut%C3%A1rn%C3%ADho+m%C4%9Bsta+Liberec+spole%C4%8Dnosti+IQLANDIA-+o.+p.+s..pdf&ref=zastupitelstvo
https://podklady.liberec.cz/download.files.php?url=2020%2F2020-04-30+ZM+4%2FDle+bod%C5%AF%2F021+P%C5%99ijet%C3%AD+dotace+%E2%80%93+F%C3%A9rov%C3%A9+%C5%A1koly+v+Liberci+II.pdf&ref=zastupitelstvo

