
Týdeník Ivana Langra / 4. 1. - 10. 1. 2016 

Školství 

a sociální věci 

Rok 2016 bude v mém rezortu nepochybně spjat s velkým 

objemem práce jak v sociální oblasti, tak patrně i ve 

školství. V sociálních věcech nás především čeká tvorba 

strategie pro sociální začleňování, související s přijetím 

statutárního města ke spolupráci s Agenturou pro sociální 

začleňování (kladné stanovisko úřadu vlády přišlo 

18/12/2015), což by mohlo městu pomoci jak při realizaci 

potřebných opatření, tak při čerpání financí z předem 

daných alokací při MŠMT, MPSV i MMR. Změny v oblasti 

školství jsou přímo závislé na znění novely školského 

zákona, kterou nyní projednávají poslanci.  Pokud novela 

uzákoní povinné spádové obvody v předškolním 

vzdělávání, vynutí si velké změny v naší síti MŠ. Základní 

školy zase čeká plošné testování klimatu tříd a patrně 

také zavádění meziškolského hodnocení. Pevně věřím, že 

uspějeme s našimi žádostmi na navyšování kapacit ZŠ 

(dotace MŠMT), abychom naše školy připravili na nápor 

školáků v příštích letech. Velké příspěvkové organizace 

(obě divadla, obě zahrady, Sluníčko, Kontakt, CZaSP) 

projdou rovněž velkou změnou - začnou při nich totiž 

zasedat nově vytvořené dozorčí rady, které v prvním roce 

zmapují vnitřní zadlužení PO, zadají audity a pomohou 

s tvorbou tzv. strategické politiky zřizovatele, což není nic 

jiného než plán cílů PO, indikátorů jejich plnění i způsobu 
financování. 

V první týdnu roku 2016 nadále pracujeme na návrhu 

reorganizace mateřských škol na území města - po diskuzi 

s legislativním odborem MŠMT a konzultacích s právní 

kanceláří, specializující  se na školské právo, budeme 

debatovat o možném alternativním řešení k zatím jediné 

variantě, jíž je splynutí mateřských škol do větších celků. 

Realizace jakékoli z obou možností nicméně připadá 

do úvahy teprve v situaci, kdy parlamentem projde novela 

školského zákona. Tento týden předloží MŠMT 

do poslaneckého výboru pro vědu a vzdělávání 

přepracovaný návrh novely (k 7/1/2016), pokusíme se jej 

tedy získat a analyzovat. Je nutné také dále komunikovat 

se statutárními městy a získat k současným 9 spojencům 

(Praha, Hradec Králové, Olomouc, Most, Teplice, Zlín, 

Jablonec n. N., Karlovy Vary a Frýdek-Místek) další, 
abychom zvýšili tlak jak na ministerstvo, tak na poslance.  

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) kromě diskuze 

o MŠ také povedeme debatu o blížících se zápisech do ZŠ 

(21/1/2016), kdy naplánujeme jak "inspekční" cesty po 

vybraných základních školách, tak také způsob 

komunikace s jejich řediteli. Provedeme také 1. kontrolu 

hlavních úkolů na 1. pololetí 2016 (anotace, zpracovatel, 
termín). 

S kolegy z neziskového sektoru uskutečním další z řady 

schůzek na téma humanitárního projektu pro lidi bez 

přístřeší (ÚT 14.00). Pokud by přišly kruté mrazy, musíme 



být připraveni projekt rozjet do 48 hodin. Hlavní kontury 

jsou připraveny, chybí doladit detaily (koordinátor 
projektu, informace pro IZS apod.). 

Zúčastním se dalšího jednání pracovní skupiny pro 

uprchlíky (ST 10.00), která pracuje při Komunitním 

středisku Kontakt a která se poprvé sejde po prosincovém 

rozhodnutí vlády přijmout 153 křesťanů z Iráku. Cílem je 

dohodnout případnou možnost usazení několika z těchto 
lidí, ohrožených na životě, v Liberci v roce 2016. 

Na první schůzce (ČT  15.00) se sejdou ředitelé velkých 

příspěvkových organizací a nově jmenovaní předsedové 

jejich dozorčích rad. Cílem setkání je jak vzájemné 

seznámení, tak detailní přiblížení úkolů, které dozorčím 

radám uložila rada města (1/12/2015). 

Cestovní ruch, 

kultura 

Rok 2016 bude především spojen s tvorbou koncepce 

kultury, která by se měla stát autonomní i synergickou 
součástí již existující strategie rozvoje cestovního ruchu. 

Na poradě odboru (PO 8.15) nás čeká první rekapitulace 

úkolů na 1. pololetí roku 2016 (stejné jako o odboru SK), 

začneme také s komplexním vyhodnocováním adventních 

trhů  a přípravou na hlavní akce roku 2016 (velikonoční 

trhy, jarmark, duhové léto, dny evropského dědictví 

a adventní trhy).  

Ostatní 

aktivity 
Sejde se humanitní komise (ÚT 15.30). 

Před 

schválením 

Zasedá 1. rada města, kam ale posílám jen běžné 

operativní materiály. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (21.12. - 22. 12.) jsem se na svou či 

jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor 
veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

X 

 

Týdeník Ivana Langra / 11. - 17. 1. 2016 

Školství 

a sociální věci 

Tento týden opět zamířím do Poslanecké sněmovny PČR 

(ČT od 10.00), abych se zúčastnil pokračování schůze 

výboru pro vědu a vzdělávání nad novelou školského 

zákona, z níž je pro nás podstatná již dlouho probíraná 

problematika spádových obvodů v mateřských školách. 

Na výboru budu poslankyním a poslancům tlumočit 

požadavek Koalice za zrušení spádů v MŠ, jíž nyní tvoří 11 

statutárních měst (Liberec, Praha, Hradec Králové, 

Olomouc, Most, Teplice, Zlín, Jihlava, Karlovy Vary, 

Jablonec n. N., Frýdek-Místek), aby spádové obvody byly 

z návrhu novely buď zcela vypuštěny, nebo zachovány 

jako dobrovolné. V tuto chvíli těžko říci, jak výbor 

rozhodne, v každém případě je už ale po dohodě s jednou 

z vládních poslankyň připraven pozměňovací návrh pro 

hlasování pléna ve 2. čtení. Pokud tedy změna neprojde 



ve výboru, máme stále šanci uspět! 

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme 

samozřejmě debatovat o blížících se zápisech do ZŠ 

(21/1/2016), které jsem v minulém týdnu rozvířil svými 

texty. Ke konci týdne budeme mít ostatně k dispozici 

nejčerstvější čísla ze všech spádových obvodů, podle 

nichž už budeme moci přesněji soudit, jak zápisy 

dopadnou. Rovněž chci s kolegy zahájit diskuzi 

o hodnotících kritériích základních škol, které bych rád 

v letošním roce plošně nastavil.  

Ve finále je příprava sezónního projektu pro lidi bez 

přístřeší - vytápěný stan pro případ nepříznivých 

klimatických podmínek. Pokud udeří silné mrazy (několik 

dní po sobě pod -10 st.) a souběžně se vyčerpají kapacity 

dvou kamenných zařízení (azylový dům, noclehárna 

Naděje), necháme takový stan postavit na ploše po 

bývalé Textilaně, což jsme dohodli s holandskými 

vlastníky pozemku. Máme zajištěny dodávky jídla, 

jednorázové nádobí, případné lékařské ošetření, ošacení 
aj., zbývá doladit dobrovolnický tým lidí. 

Sejdu se se starostou Kryštofova Údolí Tomášem Zeleným 

(ÚT 9.00), abychom diskutovali o možnosti dětí z Údolí 

navštěvovat dále liberecké školy. 

Pozval jsem na setkání některé majitele soukromého 

bytového fondu, abych je seznámil s projektem 

prostupného bydlení a nabídnul jim spolupráci (ST 16.00). 

Cestovní ruch, 

kultura 

Na poradě odboru (PO 8.15) pokračujeme v rekapitulaci 
adventních trhů 2015 a plánů akcí na rok 2016. 

Sejdu se s vedením Klubu českých turistů (ST 13.00), 

abychom řešili poměrně zásadní problém, jímž je obnova 

značení. Ta totiž již dva roky zaostává patrně kvůli 

vnitřním problémům v KČT. Město na obnovu přispívá 

dotací, ta se však vrací jako nevyužitá. 

Ostatní 

aktivity 

Sejde se Řídící pracovní skupina komunitního plánu (ST 

14.00). 

Před 

schválením 
Nezasedá rada města ani zastupitelstvo města. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (4.1. - 10. 1.) jsem se na svou či jejich 

žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor 

veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

B. Šolková, R. Prade, T. Vokatý (FO) - zimní projekt pro 
lidi bez přístřeší 

D. Fialová, T. Hrůzová (FO) - projekt alternativní ZŠ 
v Liberci 

M. Šubrt (FO) - konzultace v oblasti pracovního práva 

 



 Týdeník Ivana Langra / 18. - 24. 1. 2016 

Školství 

a sociální věci 

Tento týden se v našich školách uskuteční zápisy 

do základních škol. Stejně jako loni jsem se rozhodl 

některé z nich navštívit (ČT od 13.00), abych vše viděl 

na vlastní oči. Veřejnost v Liberci už přes týden diskutuje 

o mém dopisu ředitelům škol, v němž jsem ostře kritizoval 

ty z rodičů, kteří svým dětem účelově přehlašují adresy 

trvalého pobytu do spádových obvodů předem vybraných 

škol (nejde v některých případech i o kupování adres?), 

a snižují tak šance na přednostní přijetí dětí v obvodu 

přirozeně bydlících. Veřejná ochránkyně práv Anna 

Šabatová to opakovaně označila za zneužívání práva. 

Osobně mám problém se dvěma symbiotickými situacemi: 

1. pokud se dítě ve spádovém obvodu přirozeně bydlící 

do své školy např. výsledkem losování nedostane, a to 

právě přičiněním "papírových spádařů", 2. pokud je 

taková soutěž (a losování je soutěží) založena na prvotní 

lži a podvodu. Shodneme-li se na tom, že účelové 

přepisování adres a souběžně tvrzení rodičů, že jejich dítě 

ve spádu skutečně bydlí (stvrzené na přihlášce do ZŠ), je 

pro běžného člověka lží a podvodem, a také na tom, že 

lež a podvod může u šestiletého dítěte ohrozit jeho mravní 

výchovu, pak soudím, že tato situace zdaleka není 

společensky normální a je třeba s ní něco dělat. Letošní 

zápisy budou - minimálně v jedné škole - velmi 

dramatické. Napovídají tomu nejčerstvější čísla (k 8/1), 

dle nichž kapacita dvou prvních tříd už poměrně vysoce 

nedostačuje poptávce. Jednoznačně vinou spádové 
turistiky! 

Ministerstvo školství odmítlo minulý týden změnit 

chystanou novelu školského zákona, jíž chce zavést 

spádové obvody i do mateřských škol, přestože nesouhlas 

projevilo už 13 statutárních měst, organizovaných 

Libercem (Liberec, Praha, Hradec Králové, Olomouc, Most, 

Teplice, Zlín, Jihlava, Karlovy Vary, Jablonec n. N., 

Frýdek-Místek, Havířov, Mladá Boleslav). Pokud ve 

sněmovně nezíská ve 2. čtení zákona dostatečný počet 

hlasů pozměňovací návrh, který na základě mého návrhu 

připravila jedna z vládních poslankyň, pak nás od spádů 

už zřejmě nic nezachrání. V takovou chvíli budeme muset 

1. buď reorganizovat naši stávající síť 31 MŠ (splynutí 

do větších celků), 2. připravit alternativní řešení, které by 

31 MŠ zachovalo, ale za cenu velmi komplikovaného 

procesu zápisů do mateřských škol. Slíbil jsem, že takové 

řešení připravíme a necháme zastupitele města 

rozhodnout. Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) tak 

budeme diskutovat i tom, jakým směrem se má ubírat 

příprava tohoto řešení (je třeba zvolit optimální počet 

spádových obvodů s počty samostatných MŠ uvnitř). 

Rovněž budeme pokračovat v debatě nad hodnotícími 
kritérii základních škol (vyhodnocování kvality). 

Na samém začátku týdne se také musíme rozhodnout, zda 

spustíme projekt pro lidi bez přístřeší, tedy postavíme-li 



pro ně velký vytápěný stan na ploše po bývalé Textilaně. 

Předpověď počasí (k 16/1) není úplně optimální, ale 

vzhledem k její časté proměnlivosti učiníme rozhodnutí až 
v pondělí ráno. 

Čeká nás první velké jednání se zástupci Agentury pro 

sociální začleňování (ST 10.00), kde si určíme základní 

priority pro následující měsíce a tvorbu strategie pro 

začleňování. Bude to klíčový dokument pro komplexní 

postup v oblasti sociálního vyloučení a pro případné 

čerpání alokovaných financí z MPSV, MŠMT a MMR. 

Zasedne výbor pro vzdělávání (ČT 16.00), který se bude 

zabývat zejména technickým stavem škol a samozřejmě 
začínajícími zápisy do 1. tříd. 

Členy dozorčí rady Botanické zahrady Liberec budu 

informovat o situaci v této příspěvkové organizaci města - 

kontrola dvou inspekcí (PÁ 13.00). 

Cestovní ruch, 

kultura 

Na poradě odboru (PO 8.15) pokračujeme v rekapitulaci 

adventních trhů 2015 a plánů akcí na rok 2016 (přesunuto 
z minulého týdne, kdy se porada neuskutečnila). 

Budeme jednat o aktuální situaci v o.p.s. Spacium, která 

je od začátku ledna v řízené likvidaci (ČT 13.30). 

Ostatní 

aktivity 

Sejde se komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00). 

Sejde se komise pro kulturu a cestovní ruch (PÁ 8.00). 

Před 

schválením 

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam kromě několika 

operativních materiálů zasílám i nominace Libereckého 

kraje na obsazení míst v dozorčích radách 4 

příspěvkových organizací města (obě divadla, obě 

zahrady), přidělení 1. bytu v rámci tzv. prostupného 

bydlení (více k projektu zde) a také budoucí záměr 

přidělení 2 bytů křesťanským uprchlíkům z Iráku, jejichž 

transport do Česka a integraci schválila a garantuje Vláda 

ČR. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (11.1. - 17. 1.) jsem se na svou či jejich 

žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor 
veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

T. Zelený (starosta Kryštofova Údolí) - zápis do 1. tříd. 

S. Holata (Centrum Vlasty Buriana) - spolupráce se SML 

R. Prade (Návrat), P. Petr, P. Vinkler (Food not Bombs) - 
služby Potravinové banky 

p. Chvátal, Markvart, Marková (KČT) - turistické značení 

v Liberci 

 

http://liberec.cz/files/vizitky_prilohy/ramec-soc-bydleni-verejny.pdf


  Týdeník Ivana Langra / 25. - 31. 1. 2016 

Školství 

a sociální věci 

Budeme pokračovat v definování kritérií, která by se měla 

stát srovnávacími ukazateli jednotlivých základních škol 

v Liberci (PO 12.30). Chceme tak v dalších letech rodičům 

předvést, co všechno daná škola poskytuje, jak se staví k 

rozvoji vzdělávání i komunikaci se všemi relevantními 

aktéry, jaké má pedagogické zázemí i jak její výchovně-

vzdělávací činnost hodnotí ČŠI. Je to první krok k tomu 

ukázat, že každá ZŠ v Liberci má svou kvalitu a rodiče jí 

bez obav mohou svěřit své děti. Bude to i úkol pro 

ředitelky a ředitele zvýšit významně povědomí o svých 

školách, ještě více se otevřít veřejnosti a prezentovat své 

aktivity, jichž je neuvěřitelné množství. Falešné spádové 

turistiky se tím patrně nezbavíme, to lze jen účinnou 

změnou zákona (což lze od MŠMT jen těžko očekávat, pro 

ministerstvo je snazší nečinně sedět na zadku a problémy 

bagatelizovat) a také posilováním morálních vlastností 

těch, kteří  se podvody s přepisováním adres dětí 

dopouštějí (což je proces generační a nikoli přímo 

ovlivnitelný), ale nebudeme si muset vyčítat, že jsme ji 
jen tiše tolerovali a nic nedělali. 

Budu pečlivě sledovat vývoj zápisů v ZŠ Lesní, kam 

minulý čtvrtek dorazilo 82 spádových dětí, 10 

nespádových, přičemž dalších 11 spádových se zatím ani 

nedostavilo. To vše na 56 míst v dvou nových prvních 

třídách. Jde o školní i městský rekord v počtu neférových 

přepisů adres - v tuto chvíli tak na ZŠ Lesní připadá již 

více "falešných spádových dětí" než těch v obvodu 

přirozeně bydlících. Ještě po změně spádové vyhlášky 

přitom měla Lesní rezervu 5 dětí (tedy v obvodu 

hlášených 51 dětí). S panem ředitelem jsme 

v pravidelném kontaktu, hlavní tíže vyjednávání s rodiči 

nyní leží na něm. Město si ale nechává zpracovávat další 

dílčí právní posudky, jak mezi přirozeně spádovými dětmi 

a těmi účelově přehlášenými rozlišovat a zda-li je to vůbec 

možné. V Pardubicích to dokonce řeší tak, že ředitelé škol 

budou v součinnosti se státními orgány provádět místní 

šetření, tedy zjišťovat, jestli děti na udaných adresách 

skutečně bydlí. Když jsem vlastně k témuž vyzval před 14 

dny já, byť daleko otevřeněji, stal jsem se rázem 
nepřítelem číslo 1. 

Dokončili jsme návrh parametrů pro místní certifikaci 

ubytoven (tzv. sociálně zodpovědná ubytovna), s nimiž 

chceme seznámit vybrané majitele/ provozovatele (porada 

odboru, PO 12.30). Souběžně jsme začali pracovat 

na bilanci roku 2015 z pohledu tzv. šmejdů, tedy 

organizátorů prodejních předváděcích akcí. Výsledkem by 

měla být "strategie" postupu v roce 2016, protože cílem 

města a spolupracujících subjektů (ČOI, městská policie, 
poskytovatelé služeb seniorům) je nulová tolerance. 

Společně s pracovníky odboru majetkové správy 

vytipujeme nejvhodnější objekty mateřských škol k 



navýšení kapacity, na což bychom rádi získali dotaci 

z výzvy MŠMT (ÚT 8.00). Základem pro nás bude Draft 

rozvoje vzdělávání, jenž jsme zpracovali už loni zjara 
a který je k dispozici ZDE. 

Sejdu se s krajskou náměstkyní pro sociální oblast paní 

Lenkou Kadlecovou (ÚT 10.00), abychom diskutovali 

společné problémy a plány obou samospráv. Mluvit se mj. 

bude o rozvoji potřebných služeb, o možném převedení 
DC Sluníčko pod kraj atd.  

Poprvé v letošním roce se u mě sejdou kolegia ředitelů 

příspěvkových organizací - neškolských (ST 10.30 

a 13.00) i školských (ČT 9.00 a 10.00). Každoměsíční 

setkávání je nutností jak pro výměnu informací, tak pro 

budování zdravého komunikačního klimatu mezi 

zřizovatelem (město) a organizacemi. 

Cestovní ruch, 

kultura 

Porada odboru se z technických důvodů neuskuteční. 

Budu pokračovat v návrhu struktury budoucí koncepce 

kultury na území statutárního města, která by měla 
vzniknout v letošním roce. 

Sejdu se s budoucím provozovatelem expozice 

Zapomenuté dějiny v suterénu radnice (ÚT 9.00). 

Ostatní 

aktivity 

Sejde se dozorčí rada KS Kontakt (ÚT 15.00). 

Sejde se dozorčí rada Naivního divadla (ST 15.00). 

Sejde se dozorčí rada Centra zdravotní a sociální péče (ST 

15.30). 

Uskuteční se akce k uctění památky obětí holocaustu (ST 
16.00). 

PÁ 29/1 - volno. 

Před 

schválením 

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam ale 

tentokrát nepředkládám žádný materiál na program. 

Zpráva 

o lobby za 

předchozí 

týden 

V minulém týdnu (18.1. - 24. 1.) jsem se na svou či jejich 

žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor 

veřejné správy v nejširším slova smyslu): 

R. Soukupová, M. Greineder, P. Pech (Agentura pro 

sociální začleňování) - memorandum o spolupráci a lokální 

partnerství s městem Liberec 

 

 

http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-skolstvi-kultury/draft-dalsiho-rozvoje-predskolniho-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-liberec-do-roku-2020.pdf

