
  

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

 

Zápis  

z on-line jednání Výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec 

ze dne 3. prosince 2020 
 

 

Přítomni: 7 

Mgr. Pavel Coufal, Mgr. Věnceslava Drábková, Matyáš Moc, Petr Dvořák, 

Mgr. Barbora Junková, Bc. Martina Teplá, Mgr. Radka Benešová 

 

Omluveni: 4 

Mgr. Šárka Prachařová, Ing. Jan Puhal, Mgr. Jan Berki, Ph.D., Mgr. Andrea 

Gardoňová 

Neomluveni: 2 

Daniel Ragín, Mgr. Zuzana Tachovská 

Hosté:  

PhDr. Mgr. Ivan Langr Ph. D. 

 

Veřejnost: / 

 

Přítomno bylo 7 členů výboru. Výbor byl usnášeníschopný.  

Průběh jednání: 

Program: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Materiály do ZM 

a) Výpověď veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové 

základní školy 

b) Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt „Zajištění činnosti čtyř příspěvkových 

organizací Statutárního města Liberec nadregionálního významu s ohledem na propad 

příjmů způsobený pandemií koronaviru II“ 

3) Různé  

 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

Vedením jednání Výboru pro vzdělávání byla předsedkyní výboru pověřena, v souladu s bodem 14 

Statutu výboru pro vzdělávání, členka výboru Bc. Martina Teplá. V úvodu zasedání došlo 

k hlasování a nebyly vzneseny žádné připomínky s její nominací. 

Představení se nových členek výboru Bc. Martiny Teplé a Mgr. Radky Benešové. 

Členové výboru neměli k zápisu z jednání dne 17.09.2020 žádné připomínky a vzali jej na vědomí. 

K programu jednání nebyly připomínky. 

 

2) Materiály do ZM 

a)Výpověď veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové základní 

školy 
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Členové výboru obdrželi materiál, který je předkládán do ZM.   

Bod 028 (podklady pro 11. zasedání ZM) 

 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

 

Schvaluje 

 

Výpověď veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové základní 

školy 

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

7 7 0 0 0 Přijato 

 

b)Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt „Zajištění činnosti čtyř příspěvkových 

organizací Statutárního města Liberec nadregionálního významu s ohledem na propad příjmů 

způsobený pandemií koronaviru II“ 

 

Členové výboru obdrželi materiál, který je předkládán do ZM.   

Bod 026 (podklady pro 11. zasedání ZM) 

 

Výbor pro vzdělávání ZM po projednání  

 

Bere na vědomí 

 

Všichni přítomní členové výboru tento materiál berou pouze na vědomí, neboť jeho projednání 

spadá primárně pod Výbor pro kulturu a cestovní ruch. 

3) Různé 

 

Langr - seznámil přítomné členy s informací o provozu na školách vzhledem k návratu žáků do 

škol, 1. stupeň ZŠ prezenční výuka pro všechny ročníky + 9. třídy, rotační prezenční výuka v 6., 7. 

a 8. ročnících (střídání celých tříd po týdnech). 

Drábková – seznámila přítomné členy s vysokou náročností a psychickou zátěží práce učitelů při 

rotační výuce, při střídání hodin, které jsou vedeny prezenčně a distančně. 

 

 

Příští zasedání Výboru pro vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna 2021 

od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 11 v historické budově radnice. 

Zapsala: Mgr. Martina Špringlová, tajemnice výboru 

Ověřila: Bc. Martina Teplá, členka výboru pověřená vedením jednání 

https://podklady.liberec.cz/download.files.php?url=2020%2F2020-12-10+ZM+11%2FDle+bod%C5%AF%2F028+V%C3%BDpov%C4%9B%C4%8F+ve%C5%99ejnopr%C3%A1vn%C3%AD+smlouvy+o+vytvo%C5%99en%C3%AD+spole%C4%8Dn%C3%A9ho+%C5%A1kolsk%C3%A9ho+obvodu+sp%C3%A1dov%C3%A9+z%C3%A1kladn%C3%AD+%C5%A1koly.pdf&ref=zastupitelstvo
https://podklady.liberec.cz/download.files.php?url=2020%2F2020-12-10+ZM+11%2FDle+bod%C5%AF%2F026+Smlouva+o+poskytnut%C3%AD+%C3%BA%C4%8Delov%C3%A9+dotace+na+projekt+-Zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD+%C4%8Dinnosti+%C4%8Dty%C5%99+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkov%C3%BDch+organizac%C3%AD+statut%C3%A1rn%C3%ADho+m%C4%9Bsta+Liberec+nadregion%C3%A1ln%C3%ADho+v%C3%BDznam.pdf&ref=zastupitelstvo

