
  

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

 

Zápis z jednání 

Výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec 
 

  Datum:                      18. listopadu 2021 

Přítomni: 11 (výbor je usnášení schopný) 

Mgr. Pavel Coufal, Matyáš Moc, Mgr. Radka Benešová, Mgr. Šárka Prachařová, Bc. 

Martina Teplá, Mgr. Zuzana Tachovská, Petr Dvořák, Mgr. Barbora Junková; Mgr. 

Věnceslava Drábková, Ing. Jan Puhal, Ing. Jarmila Levko 

Omluveni: 1 

Mgr. Andrea Gardoňová  

Neomluveni: 1 

Daniel Ragín 

Hosté: 

Veřejnost: 

/ 

/ 

 

Program jednání: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Materiál do ZM – Prodloužení platnosti Místního plánu inkluze města Liberce pro období 

2019 - 2021 

3) Různé 

 

      1)  Kontrola zápisu a úkolů 

      Říjnový zápis byl přijat bez připomínek. 

Představení nové místopředsedkyně výboru, kterou byla nominována Ing. Jarmila Levko. 

Členové výboru neměli připomínky k programu jednání. 

 

2) Materiál ZM - Prodloužení platnosti Místního plánu inkluze města Liberce pro období 

2019 – 2021- (bod 27) 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

doporučuje ke schválení 

prodloužení platnosti Místního plánu inkluze města Liberce pro období 2019 - 2021 

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

11 10 1 0 0 Přijato 

 

3) Různé  

 

Barbora Junková 

Dotazy na stravování waldorfských tříd, spadajících pod ZŠ Kaplického, které jsou umístěny v pronajaté 

části objektu TUL v Mařanově ulici ve Vesci.  

a) Stravování v současné době probíhá na ZŠ Česká. Ze strany ZŠ Česká není údajně dobrý přístup k 

docházení waldorfských tříd do tamní školní jídelny/ bude prošetřeno. 

Výsledek šetření: 

Vyjádření ředitele ZŠ Kaplického: 

„V současné době není žádný problém a vše funguje. Možná problém vznikl na samém začátku, 

kdy to byla nová situace pro všechny zúčastněné. 

 

https://podklady.liberec.cz/?controller=open&action=download&agend=zm&path=2021%2F2021-11-25+ZM+10%2FDle+bod%C5%AF%2F027+Prodlou%C5%BEen%C3%AD+platnosti+M%C3%ADstn%C3%ADho+pl%C3%A1nu+inkluze+m%C4%9Bsta+Liberce+pro+obdob%C3%AD+2019%E2%80%932021.pdf
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Každopádně je vidět, že tato situace není dlouhodobě ideální (ZŠ Česká - velká škola, Kaplického - potenciál 

růstu). Proto bude nejlepším východiskem stravování se přímo na „Mařanovce“. Dnes jsem to konzultoval 

s panem Machatým.“ (odbor MS). 

 

Vyjádření ředitelky ZŠ Česká: 

„Vedení ZŠ Česká nemá informaci o tom, že by byl nějaký problém ve stravování žáků ZŠ Kaplického – 

waldorfské třídy. Drobné požadavky na úpravu provozu (možnost vstupovat do školy a vycházet ze školy po 

dobu celého časového rozpětí 11:00 – 11:40, tzn. všechny třídy do školy nepřichází společně) byly vyřešeny 

v průběhu prvních třech dnů. 

Žáci a pedagogové ZŠ Kaplického se z personálu naší školy setkávají pouze s panem školníkem, který třídy 

vpouští do školy a rovněž je ze školy pouští ven, vždy pod dohledem pedagogů ZŠ Kaplického. A dále se pak 

žáci a pedagogové ZŠ Kaplického setkávají s personálem školní kuchyně. Dle slov paní vedoucí ŠJ probíhá 

ve školní jídelně vše bez problémů, nikdo z řad pedagogů, žáků ani rodičů si nestěžoval. Rovněž pan školník 

se vyjádřil, že neřešil žádný problém s pedagogy ani žáky a žádnou stížnost nezaregistroval. 

Třídy ZŠ Kaplického se u nás ve škole stravují v době 11:00 do 11:40. V tomto časovém rozpětí je jim 

umožněn vstup do ŠJ a odchod ze školní jídelny.  

Vše funguje dle nastaveného Provozního řádu ŠJ, který byl zaslán panu řediteli ZŠ Kaplického. Za chování 

žáků ve ŠJ zodpovídají pedagogové ZŠ Kaplického a rovněž chování svých žáků sami korigují.“ 

 

 

b) Jak bude řešeno stravování waldorfských tříd do budoucna? /odpověď odboru majetkové správy 

(MS) - Pravděpodobně během příštího roku bude v objektu TUL v Mařanově ulici zprovozněna 

výdejna (s kapacitou cca 400 jídel), vybavení bude majetkem SML. Výdejna bude sloužit nejen 

waldorfským třídám, ale rovněž i základním školám SML, které budou v objektu TUL v pronájmu 

po dobu rekonstrukce vlastní budovy. Dovoz stravy objedná škola u některého z dodavatelů (PW, 

Gastron). 

 

Věnceslava Drábková 

Na ZŠ Broumovská zřízena pouze výdejna jídel. Jídlo je dováženo ze ZŠ Dobiášova (Personnel Welfare) 

Dotaz na možnost vybudování vlastní školní jídelny v objektu ZŠ Broumovská / odpověď odboru MS – 

Nerentabilní,  prostor je historicky koncipován jako výdejna. Zejména rozvaděče elektřiny nejsou 

v současné době dostatečně kapacitní pro zřízení klasické školní jídelny. Změna účelu výdejny na školní 

jídelnu by byla pro SML finančně náročná, odhadem 5 – 10 mil. Kč, jelikož chybí odpovídající zázemí 

(přípravny a sklady). V případě nespokojenosti s kvalitou obědů doporučení poptat jiného dodavatele 

stravy. 

 

Příští zasedání Výboru pro vzdělávání ZM Liberec se koná ve čtvrtek 9. prosince 2021 od 16:00 hodin, 

a to v zasedací místnosti č. 11 historické budovy radnice. V případě změny formy zasedání budete 

informováni spolu s pozvánkou. 

Zapsala: Mgr. Martina Špringlová, tajemnice Výboru pro vzdělávání ZM Liberec 

Ověřila:  Mgr. Šárka Prachařová, předsedkyně Výboru pro vzdělávání ZM Liberec 


