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	 Vážení obyvatelé města Liberce, vážení občané,              
rok 2009 dávno minul a vám se opět po roce dostává do rukou 
souhrnná výroční zpráva města, tedy dokument důležitý zejména pro 
ty z vás, kteří se zajímáte o chod svého města a není vám lhostejné 
místo, ve kterém žijete. Tato zpráva jako každý rok podává vám, 
občanům, stručné a přehledné informace o činnostech obchodních 
a příspěvkových organizací zřízených městem, jakož i přehled 
hospodaření a nejdůležitějších událostí všech městských mateřských 
a základních škol, ale i pohled do činnosti všech odborů Magistrátu 
města Liberce. Z výročních zpráv jednotlivých městských firem 
a organizací jsme vybrali to nejdůležitější a nyní vám tento dokument 
předkládáme.
Sledovaný rok 2009 byl pro naše město mimořádný především tím, že 
ve druhé půli února na něj díky Mistrovství světa v klasickém lyžování 
upřel zrak celý lyžařský svět. 
Propad na finančních trzích a následné oslabení ekonomiky se bohužel 
projevilo i v rozpočtu našeho města a jeho úřadu. Úsporná opatření, 
která jsme v této souvislosti zavedli do praxe, se zčásti projevují již 
v této výroční zprávě, zčásti budou patrné až v roce následujícím. 
Jedná se např. o snížení úvazků pracovníků magistrátu či hledání 
provozních rezerv. V roce 2009 byla navržena a zčásti realizována 
opatření vedoucí ke snížení rozpočtu úřadu o zhruba dvacet milionů 
korun. Finanční stránka však v činnosti úřadu nehraje hlavní roli, tou je 
bezesporu služba občanům.
Stejně jako v letech minulých i v roce 2009 město zaštiťovalo svým 
příspěvkem dvě divadla (Naivní divadlo a Divadlo F. X. Šaldy), botanickou 
a zoologickou zahradu a čtyři organizace poskytující nejrůznější 
sociální služby (Centrum zdravotní a sociální péče, Komunitní středisko 
Kontakt, Dětské centrum Sluníčko a obecně prospěšnou společnost 
Komunitní práce). Jsem velmi rád, že na tomto místě mohu s klidným 
svědomím říci, že všechny společnosti dobře hospodařily se svěřenými 
prostředky. Ať už jste služeb výše uvedených organizací využili či nikoli, 
doufám, že jejich činnost vám není lhostejná a chápete ji, stejně jako 
já, jako příspěvek města k bohatému životu v Liberci, jeho zpestření 
i usnadnění.
V roce 2009 město také dohlíželo na činnost obchodních společností, 
které zajišťují chod města. Jednalo se například o činnost Dopravního 
podniku města Liberce či Technických služeb města Liberce, jejichž 
práci můžeme všichni posuzovat v každodenním životě, nebo o činnosti 
společností Liberecká IS a Elset, které vám pomáhají třeba při využívání 
městských karet. Šlo ale i o služby poskytované sportovními areály. 
I zde jsem velmi rád, že se společnosti vždy snažily s maximálním 
úsilím poskytovat služby na špičkové úrovni a za všech okolností.
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V roce 2009 vykonával Magistrát města Liberce správní činnost 
nejen pro obyvatele města, ale i pro obyvatele okolních sedmadvaceti 
obcí, čímž sloužil téměř 140 tisícům lidí, žijících v kraji pod Ještědem. 
Magistrát nabízel i v roce 2009 čtyřicet čtyři úředních hodin, v budově 
radnice bylo připraveno 412 svatebních obřadů a přivítali jsme zde 
812 nových občánků. Nově byly v budově Nového magistrátu 
instalovány nápojové automaty a pro maminky s dětmi byl připraven 
přebalovací pult. Významnou organizační změnou prošel Odbor 
správní, který pod svou agendu převzal Odbor živnostenský. Věříme, 
že naši snahu neustále něco zlepšovat a zdokonalovat oceníte hlavně 
vy, obyvatelé našeho města.
I mateřské a základní školy pracovaly ve sledovaném roce s nasazením. 
Nejen, že se jejich hospodaření nepropadlo do záporných čísel, ale 
jistě mi dáte za pravdu, že vzdělávací činnost, kterou v uplynulém roce 
realizovaly, velmi pozitivně ovlivnila budoucnost našeho města – neboť 
vzdělané obyvatelstvo je jedním z hlavních potenciálů úspěšného 
rozvoje každého regionu. 

Vám, kteří svou prací přispíváte k poklidnému a prosperujícímu chodu 
města, ale i všem, kteří se na tomto dokumentu podíleli, na tomto 
místě děkuji.

Ing. Jiří Kittner
primátor

statutárního města Liberec
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Základní údaje            
Název: Magistrát města Liberec
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Identifikační číslo: 002 62 978
Primátor: Ing. Jiří Kittner
Tajemník: JUDr. Marek Řeháček
Telefon: 485 243 111
E-mail: info@magistrat.liberec.cz
Internet: www.liberec.cz

Charakteristika            
Na Magistrátu města Liberec jsou vykonávány činnosti jak v rámci samostatné působnosti, 
tj. v zájmu města Liberce a jeho občanů, tak také rozsáhlé agendy státní správy, které úřadu 
příslušné zákony svěřily. V čele magistrátu stojí primátor města Ing. Jiří Kittner a za plnění 
úkolů je odpovědný tajemník JUDr. Marek Řeháček. Ke konci roku 2009 pracovalo ve službách 
magistrátu 358 osob. Činnost magistrátu a tím i chod města zajišťuje sedmnáct odborů, 
mezi které patří mj. Odbor technické správy veřejného majetku, Odbor kanceláře primátora 
či Odbor strategie a územní koncepce. Největším odborem, který zaměstnává čtyřicet 
osm zaměstnanců, je Odbor sociální péče. Během sledovaného období docházelo k dílčím 
organizačním a personálním změnám – největší změnou bylo sloučení Odboru živnostenského 
úřadu s Odborem správním. Stejně jako v uplynulých letech, i v roce 2009 vycházel pravidelně 
Zpravodaj liberecké radnice, který byl zdarma doručován do poštovních schránek všem 
obyvatelům města. K 1. dubnu 2009 se město stalo plátcem daně z přidané hodnoty.
Město Liberec i nadále spolupracuje s partnerskými městy, jimiž jsou holandský Amersfoort, 
německá města Augsburg a Žitava, ale i švýcarské město St. Gallen či francouzské Amiens.
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Statistika            
Rok      2008  2009

Počet pracovníků:     356  358
Náklady na provoz MML (mil. Kč):   66,8   67,2
Osobní náklady – mzdy, odvody atd. 
vč. Městské policie Liberec (mil. Kč):   131,5  136,3

Výběr ze statistiky vyvolávacího systému 2009            

Rok     2008  2009 

Občanské průkazy – žádosti   29 765  22 174
Cestovní doklady, pasy – žádosti 11 506  10 146
Výdej dokladů – OP, pasy  23 017  17 839
Evidence a změny živností  18 171  18 795
Ověřování    20 455  19 778
Výpis z rejstříku trestu   15 091  11 787
Rybářské lístky   1 650  1 203

Zhodnocení činnosti            
Celosvětový propad na finančních trzích a následné oslabení ekonomiky se 
projevilo i v rozpočtu města Liberec a jeho úřadu. Úsporná opatření, jako např. 
snížení pracovního úvazku či hledání provozních rezerv se zčásti projevila v roce 
2009, z části se projeví až v roce 2010.  V roce 2009 vykonával Magistrát města 
Liberec správní činnost pro 101 625 obyvatel města Liberce, ale zároveň pracoval 
jako pověřený úřad obce s rozšířenou působností pro dalších 27 obcí, čímž sloužil 
jako správní orgán pro 139 265 občanů. 
Během roku 2009 město Liberec přivítalo 812 nových občánků a zajistilo 412 sva-
tebních obřadů. Nejrozsáhlejší akcí, na které se Magistrát města Liberce podílel, 
bylo Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009. Magistrát zajišťoval 
zejména společenskou část šampionátu a protokolární zabezpečení významných 
návštěv, které do Liberce zavítaly. Dále Magistrát organizoval tradiční Benefiční 
koncert v Severočeském muzeu, Ples primátora v Domě kultury nebo oblíbené 
Oslavy Ještědu, dále se aktivně podílel na kulturních akcích Letní setkávání 
s divadlem, Velikonoce 2009, Dny evropského dědictví či Nisa, řeka, která nás 
spojuje. Magistrát uspořádal nulté zkušební ročníky ekovýchovných akcí, jako např. 
Den parků, Den zvířat či Den stromů. Dále magistrát zajišťoval vedení Kroniky 
města Liberec.
Na úseku městských lesů došlo k velké změně – vznikla příspěvková organizace 
Městské lesy, p. o. Další organizační změna proběhla na Oddělení technické 
správy sociálních, zdravotních a bytových objektů, které nyní nese název Oddělení 
humanitní.
V roce 2009 také pokračovaly přípravné práce k vydání komunálního dluhopisu 
v hodnotě dvě miliardy, kterým budou refinancovány stávající závazky SML a jeho 
dvou obchodních společností – Sportovního areálu Ještěd, a.s. a Sportovního 
areálu Liberec, s.r.o.
Společná jednání s Krajským úřadem Libereckého kraje vyústila v podepsání 
tříleté smlouvy s organizacemi poskytující sociální služby pro osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé na návykových látkách, což výrazně přispělo ke stabilizaci 
těchto služeb v Liberci. 
Další významnou akcí bylo zbudování mateřské školy v objektu Základní školy v Bar-
vířské ulici s kapacitou padesát míst. 
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Organizace a zaměstnanci            
Celý rok 2009 byl magistrát otevřen i v sobotu dopoledne, a je tedy otevřen 
44 úředních hodin týdně. Zavřeno je vždy poslední pátek v měsíci, kdy probíhá 
sanitární den. Veškerá přepážková agenda spravovaná v budově Nového 
magistrátu je obsluhována vyvolávacím systémem. Celkový počet odbavených 
klientů za rok 2009 činil 220 814. Průměrně se tak denně na těchto agendách 
odbavilo 731 lidí. Oblíbenou službou se stalo objednání na přepážku přes 
internet. Této služby ve sledovaném období využilo 4 920 občanů. 
Prezentace města byla řešena formou inzerce v časopisech cestovního 
ruchu a dále prostřednictvím městského informačního centra, které v roce 
2009 navštívilo na 120 tisíc domácích i zahraničních návštěvníků. Téměř 
tři tisíce osob využilo možnosti navštívit v rámci organizovaných prohlídek 
historickou budovu radnice. 

Budovy magistrátu:            

nám. Dr. E. Beneše 1/1 (historická radnice)

Frýdlantská 183/23, 184/22, 468/23 (Nový magistrát)

Mariánská 369/4 (bezplatně zapůjčeno – budova Ministerstva 
vnitra ČR)

Jablonecká 41/27 (Liebiegova vila)

1. máje 108/48 (budova Uran) 

Masarykova 723/14 (Lázně císaře Fr. Josefa I.) – budova neslouží 
úředním účelům, po dobu záchranných prací je v přímé správě úřadu

3



M
a

g
is

tr
á

t 
m

ě
st

a
 L

ib
e

re
c

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Magistrát města Liberec

Z činnosti odborů            

Výběr zajímavých údajů z činnosti odborů MML v roce 2009:

ODBOR KONTROLY A INTERNÍHO AUDITU
Uskutečněné kontroly: 26
Zkontrolované finanční toky (mil. Kč): 279

ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
Protokolárních přijetí: 37

ODBOR EKONOMIKY
Realizace daňových příjmů (mil. Kč): 1 066
Zprostředkovaných dotací k čerpání (mil. Kč): 575

ODBOR MAJETKU MĚSTA
Uskutečněných prodejů (počet/mil. Kč): 153/75

ODBOR PRÁVNÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Zpracovaných veřejných zakázek: 80

ODBOR ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ
Dotační tituly na financování městských projektů (v mil. Kč.): 510

ODBOR STRATEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE
Počet pracovníků: 10

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
Počet spravovaných mateřských a základních škol: 52
Uvítaných nových občánků: 812

ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB
Investice do správy a údržby zeleně, dětských hřišť, městského mobiliáře 
(tis. Kč.): 489

ODBOR SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Zajištěných pohřbů v agendě obecních mrtvých: 30

ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Vypravených písemností z MML, SML: 139 648
Vyřízených písemných stížností a podnětů: 54

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
Vydaných rozhodnutí: 2 398

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vydaných vyjádření a stanovisek stavebníkům: 2 041

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ
Vydaných občanských průkazů: 14 613
Vydaných cestovních dokladů: 5 752
Vydaných nových živnostenských oprávnění: 5 276

ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE
Uskutečněných návštěv v zájmu nezletilých: 3 920

ODBOR DOPRAVY
Vydaných řidičských průkazů: 8 082

ODBOR TECHNICKÉ SPRÁVY VEŘEJNÉHO MAJETKU
Investice do údržby veřejné zeleně (mil. Kč.): 23

4
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Významné projekty            
Otevřené město – taktéž v roce 2009 Magistrát města Liberec 
pokračoval v započatém projektu Otevřené město, jehož základní 
myšlenkou je zlepšení komunikace mezi úřadem a veřejností. 
Nejvýznamnější částí projektu v roce 2009 byla realizace nových 
webových stránek města. Stránky byly rozděleny na sekce Město 
a samospráva, Magistrát a radnice, Praktické informace, dále 
Turista, Média a Kontakty. Dalším rozšířením služeb pro občany byl 
vznik nového telefonního čísla (+420 736 338 822), na které mohou 
občané nahlásit různé podněty, kterými by se město mělo zabývat. 
V budově Nového magistrátu a v budově Uranu byly instalovány 
nápojové automaty a pro maminky s dětmi byl v přízemí Nového 
magistrátu umístěn přebalovací pult.

Rozšíření pěší zóny – v oblasti nám. Dr. E. Beneše, v části ulice 
5. května a v Pražské ulici. Vjezd je povolen zásobovacím vozidlům 
a rezidentům ve stanovených časech.
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	 Vážení občané města Liberce,              
rok 2009 je již za námi, a my vám opět po roce předkládáme tyto řádky 
a stránky, které vám nabízejí stručné informace o nejdůležitějších 
událostech a hospodaření jednotlivých obchodních společností, jejichž 
akcionářem je město Liberec. V samostatném oddíle naleznete i krátký 
výčet společností, v nichž má město menšinový podíl. Statutární město 
Liberec vlastní sto procent akcií u několika obchodních společností 
poskytujících služby nejen občanům, ale i jiným subjektům. Potěšitelnou 
zprávou jistě je, že všechny akciové společnosti si ve sledovaném období 
vedly velmi dobře a bezezbytku se jim dařilo naplňovat předsevzaté cíle, 
které si vytyčily.
Pro Sportovní areál Ještěd, a. s. byl rok 2009 vyvrcholením několikaleté 
snahy a tvrdé práce, kterou musel zaznamenat snad každý občan Liberce. 
Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplinách Liberec 2009 proběhlo 
ve druhé polovině února, a nutno uznat, že to byla etapa nesnadná, ale vše 
proběhlo tak jak mělo a Liberec se na několik dní stal centrem pozornosti 
lyžařského světa. Ve sledovaném roce se také uzavřel komplikovaný vztah 
s nájemcem sportovního areálu – firmou Snowhill, a.s. a veškerý provoz 
areálu převzala společnost Sportovní areál Ještěd.
Technické služby města Liberce a. s. i Dopravní podnik města Liberce, a. s. 
dále poskytovaly širokou škálu svých služeb ku spokojenosti nás všech. 
V roce 2009 začala dlouho očekávaná výstavba tramvajové trati na sídliště 
Rochlice.
I pro společnost Liberecká IS, a. s. byl rok 2009 rokem úspěšným, především 
díky převzetí role správce Metropolitní sítě, taktéž se dále dařilo rozšiřování 
služeb, které nabízí městská karta. Společnost získala nové a významné 
zákazníky, jako např. Liberecký kraj či Krajskou nemocnici Liberec, taktéž se 
Liberecká IS, a. s. stala správcem datové sítě Integrovaného záchranného 
systému Libereckého kraje.
Veškeré akciové společnosti i společnosti, v nichž má město menšinový 
podíl, byly pod pečlivým dohledem a dozorčí orgány sledovaly jejich činnost 
s odborností, ale i s vědomím nutného vývoje a kooperativního směřování 
všech společností.
Věřím, že informace uvedené na dalších stranách oceníte a že i v příštích 
letech vám budu moci přinést podobně pozitivní zprávy o činnosti městských 
obchodních společností.

Ing. Jiří Kittner
primátor města Liberec
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Základní údaje            
Název: Dopravní podnik města Liberce, a. s.
Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3
Identifikační číslo: 473 11 975
Ředitel: Ing. Jiří Veselka MBA
Telefon: 485 344 111
E-mail: dpml@dpml.cz
Internet: www.dpml.cz

Charakteristika            
Akciová společnost Dopravní podnik města Liberce (DPML), jejímž jediným vlastníkem je 
Statutární město Liberec, byla založena v roce 1993. I ve sledovaném období roku 2009 bylo 
její hlavní činností provozování městské hromadné dopravy včetně související činnosti, jako je 
oprava a údržba dopravních prostředků, zhodnocování majetku vlastními silami, provoz čerpací 
stanice a zajištění komerční přepravy pro dvě obchodní centra. Kromě provozování městské 
hromadné dopravy byl v květnu roku 2009 zahájen projekt Integrované dopravy v Libereckém 
kraji, který je již nedílnou součástí dopravní obslužnosti našeho kraje.
Významnou hospodářskou činností Dopravního podniku města Liberce, a. s. je poskytování 
reklamních prostor na a vně dopravních prostředků, dále provoz čerpací stanice, prodej 
motorové nafty pro smluvní partnery, prodej náhradních dílů či provoz autoškoly. Ta zajišťuje 
získání profesního řidičského oprávnění nejen pro řidiče městské hromadné dopravy, ale i pro 
jiné odběratele a v neposlední řadě i pro veřejnost.
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Statistika            
Rok     2006    2007     2008       2009

Průměrný přepoč. stav pracov.: 383   387     443       443
Délka linek v km:    312   327     360       356
Počet linek:    34   37     41       40
Počet vozidel:     138   144     179       176
Přepravované osoby (tis. osob):  31 108    30 809   29 326     29 394

Zhodnocení činnosti            
Ve vlastnictví společnosti bylo ve sledovaném roce 112 autobusů, z čehož 
sedmnáct jich je na plynový pohon, a 67 tramvají. V průběhu celého roku 
společnost zajišťovala dopravní obslužnost v Liberci a dále spojení do Jablonce 
nad Nisou, Stráže nad Nisou, Šimonovic a Kryštofova Údolí. Společnost 
provozovala jednačtyřicet linek, přepravila téměř třicet tisíc osob a najela téměř 
sedm milionů tzv. vozokilometrů. DPML získalo dotaci od Ministerstva dopravy 
ČR, za niž pořídilo tři nové autobusy na zemní plyn, naopak šest zastaralých 
vozů bylo z majetku společnosti vyřazeno. U čtyřech tramvají proběhla výměna 
elektrovýzbrojí, čímž se daří snižovat spotřebu trakční energie.
Během konání MS v klasických lyžařských disciplínách Liberec 2009 prokázal 
Dopravní podnik, že je schopen dopravně zajistit a obsloužit i akci takovéhoto 
rozsahu. Městská hromadná doprava byla v termínu konání MS zdarma, bohužel 
negativem zůstala neuhrazená pohledávka ve výši dvaceti milionů korun, čímž se 
DPML stal největším věřitelem organizačního výboru MS. 
Dalším mezníkem DPML bylo zřízení nové meziměstské linky Liberec–Praha a 
zpět, která si během druhého pololetí své činnosti získala významné procento 
cestující veřejnosti. Počet cestujících na této lince přesáhl 160 tisíc.

Klíčové projekty            
Stejně jako v předchozím roce i v roce 2009 probíhaly přípravy pro vstup menšinového 
akcionáře – město Jablonec nad Nisou, čímž se plynule vytváří podmínky pro významné 
zlepšení spolupráce, zlepšení dopravní obslužnosti a zvýší se naděje na rekonstrukci velmi 
využívané tramvajové trasy Jablonec nad Nisou–Liberec. S připravovaným vstupem města 
Jablonec nad Nisou do společnosti byl rozšířen počet členů představenstva a dozorčí 
rady.
Dopravní podnik spolupracoval na projektu integrované krajské dopravy IDOL, jehož 
spuštění proběhlo v květnu 2009. Dále také pokračoval v přípravě nové tramvajové tratě do 
Rochlice. Po úspěšné 0. etapě byla v roce 2009 realizována 1. a 2. etapa, a to rekonstrukce 
tramvajové trati Fügnerova–Mlýnská a modernizace tramvajové trati Mlýnská–Klicperova, 
na které společnost obdržela dotaci 80 mil. korun z fondů Evropské unie. 
Postupnou obměnou a modernizací dopravních prostředků přispívá společnost ke snižování 
zátěže životního prostředí způsobené provozováním městské hromadné dopravy.
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Hospodaření            
V oblasti řízení byly provedeny změny v organizační struktuře a společnost 
zahájila tzv. procesní řízení. Došlo ke stabilizaci počtu řidičů, takže společnost 
již není nucena nakupovat dopravní služby u jiných dopravců. Ekonomický 
vývoj v hodnoceném období probíhal i přes dílčí problémy uspokojivě a podle 
stanovených předpokladů. Společnosti se dařilo splácet i závazky a úvěry 
vzniklé v minulých letech. Společnost je pracovně i ekonomicky stabilizovaná 
a hospodářský výsledek činil zisk téměř jeden a půl milionu. 

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2008  2009

Výkony:     198 531 224 751
Tržby za prodané zboží:    162  81
Tržby z prodeje majetku a materiálu:  17 122  8 895
Výkonová spotřeba:    132 897 166 374
Osobní náklady:    149 544 189 098
Daně a poplatky:    854  1 727
Odpisy:      64 861  80 618
Přidaná hodnota:    65 746  58 382

Hospodářský výsledek:    1 341  1 484

Rozvaha (tisíce Kč)
     31. 12. 2008 31. 12. 2009

Aktiva celkem:    1 255 425 1 359 473
Dlouhodobý majetek:    1 189 410 1 294 656
Oběžná aktiva:     64 840  58 900
Časové rozlišení:    1 175  2 917

Pasiva celkem:    1 255 425 1 359 473
Vlastní kapitál:     937 376 940 365
Cizí zdroje:     303 411 400 690
Časové rozlišení:    14 638  18 418
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Základní údaje            
Název: Technické služby města Liberce a. s.
Sídlo: Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8
Identifikační číslo: 250 07 017
Ředitel: Ing. Tomáš Pozner
Telefon: 482 410 111
E-mail: tsml@tsml.cz
Internet: www.tsml.cz

Charakteristika            
Technické služby města Liberce a. s. (TSML) jsou významným partnerem města při zajišťování 
veřejných technických služeb. Cílem společnosti je poskytování kvalitních služeb v oblasti 
veřejně prospěšných prací, jejichž hlavním předmětem podnikání je provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování, nakládání s nebezpečnými odpady, provozování parkovacích ploch, 
projektování, zhotovování a opravy dopravně bezpečnostních zařízení, ale i úklid čištění 
a mytí zpevněných ploch  komunikací, zimní údržba, ošetřování rostlin a rostlinných produktů, 
provozování parkovacích ploch. Obchodní společnost TSML a. s. se dlouhodobě snaží 
o zodpovědnou správu majetku, pravidelně zabezpečuje celoroční údržbu místních 
komunikací, dále úspěšně zakončila projekt revitalizace sídliště Rochlice, provádí údržbu 
vojenského hřbitova v Ostašově či zajišťuje stavební údržbu vodních toků v majetku města. 
Podnikání v oblasti veřejných technických služeb, správy obecního majetku a silničního 
stavitelství je založeno na bohatých zkušenostech zaměstnanců. Společnost Technické 
služby města Liberce a. s. vznikla v roce 1997 usnesením městského zastupitelstva. 
Jediným zakladatelem účetní jednotky je statutární město Liberec, které vlastní sto procent 
emitovaných akcií. Základní kapitál TSML a. s. je rozdělen na 165 veřejně neobchodovatelných 
akcií na majitele. V roce 2009 došlo ke změně člena představenstva – Radima Ziku vystřídal 
Michael Dufek. 
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Statistika            
Rok     2008  2009

Počet pracovníků:    181  172
Počet míst v park. domech:  79  79
Spravovaných hřbitovů:   9   9
Letní údržba komun. (tis. bm):   479  433
Zimní údržba komun. pro SML (km):  399  390

Zhodnocení činnosti            
Rok 2009 lze charakterizovat jako rok úspěšný, ale také rok 
změn. V tomto roce přestala společnost zajišťovat výkony 
správy komunikací a veřejné zeleně ve vlastnictví statutárního 
města Liberec. Zajišťovala ale některé činnosti související 
s průběhem Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 
2009, jako např. údržbu komunikací a zajištění mimořádného 
dopravního značení. I v roce 2009 zůstala společnost TSML a. s. 
stabilní a do sledovaného období vstoupila s cílem realizovat 
další významné zakázky např. ve Vratislavicích nad Nisou či 
v Hrádku nad Nisou. Společnost se taktéž podílela na zimní 
i letní údržbě komunikací, které jsou ve správě Ředitelství silnic 
a dálnic. 
K zásadním změnám v organizační struktuře nedošlo a společnost 
nemá majetkovou ani smluvní spoluúčast v jiných společnostech. 
Stejně jako v minulých obdobích i letos společnost přijala dotaci 
od statutárního města Liberec na provoz hřbitovů, její výše 
zůstala nezměněna.
Společnost má dlouhodobě zavedeny a udržovány certifikáty 
systému kvality ISO 9001:2001, ve sledovaném roce byla 
úspěšně recertifikována systémem ISO 14001 environmentálního 
managementu, má také zaveden certifikát managementu 
bezpečnosti zdraví při práci OHSAS 18001:1999.

Investice            
Byť v menším rozsahu než v uplynulých letech, i v roce 2009 
pokračovala investiční činnost společnosti, která byla zaměřena 
především na obnovu mechanizace. Hlavní důraz byl kladen na 
zvýšení spolehlivosti a ekonomické efektivity při plnění smluvních 
podmínek. Většinu investičních položek tvoří mechanizace, stroje, 
nástavby na vozidla. 
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Hospodaření            
Finanční situace společnosti TSML a. s. je v dobré kondici, své činnosti 
má dobře zpracované a s dobrým předpokladem pro vývoj a rozvoj celé 
společnosti. TSML a. s. nemá za sledované období žádné nevyřízené 
závazky z obchodního styku. Dosažený hospodářský výsledek za rok 2009 
činí téměř tři miliony korun. 

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2008  2009

Výkony:     243 215 216 224
Tržby za prodané zboží:    0   0
Tržby z prodeje majetku a materiálu:   2 707  2 538
Výkonová spotřeba:    167 087 134 003
Osobní náklady:    64 087  63 627
Daně a poplatky:    590  829
Odpisy:     12 834  14 790
Přidaná hodnota:    76 129  82 221

Hospodářský výsledek:    1 171  3 040

Rozvaha (tisíce Kč)
     31. 12. 2008  31. 12. 2009

Aktiva celkem:   249 714  229 249
Dlouhodobý majetek:  152 578  148 896
Oběžná aktiva:    95 890   80 017
Časové rozlišení:  1 246   336

Pasiva celkem:   249 714  229 249
Vlastní kapitál:    185 870  187 957
Cizí zdroje:    53 325   32 470
Časové rozlišení:   10 521   8 822
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Základní údaje            
Název: Liberecká IS, a. s.
Sídlo: Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5
Identifikační číslo: 254 50 131
Ředitel: Ing. Jaroslav Bureš, MBA
Telefon: 485 243 031
E-mail: lis@is.liberec.cz
Internet: www.libereckais.cz

Charakteristika            
Liberecká IS, a. s. je moderní, dynamická společnost, podnikající především v oblasti informačních 
technologií a systémů. Původním záměrem společnosti byla správa informačního systému 
Magistrátu města Liberec, ale do předmětu podnikání nyní náleží i zpracování dat, správa sítí 
a datových center a poradenství v oblasti IT.
Společnost za sedm let své činnosti rozšířila své působení, avšak zaměření na informační služby,  
poskytované skupině organizací a institucí založených nebo zřízených statutárním městem 
Liberec,  nadále zůstává základní podnikatelskou doménou. Druhým zákaznickým segmentem 
jsou služby pro skupinu organizací a institucí založených nebo zřízených Libereckým  krajem 
a třetím segmentem podnikatelské činnosti je poskytování služeb veřejnoprávním subjektům 
v rámci celého Libereckého kraje. 
Stoprocentním držitelem akcií společnosti je i nadále statutární město Liberec, jehož zástupci 
také tvoří statutární orgány společnosti. Liberecká IS, a. s. má jednu dceřinou společnost ELSET, 
s. r. o. se základním kapitálem ve výši 850 tisíc korun. Ve sledovaném roce nedošlo k zásadním 
změnám v organizační struktuře společnosti. Liberecká IS, a. s. nemá žádné stálé pobočky a svoji 
činnost provozuje v pronajatých prostorách.
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Statistika            
Rok     2005  2006  2007 2008 2009

Počet pracovníků:    26  30  32 32 33
Počet uživatelů LMK/Opuscard (tis.): 0  30  60 65 91
Subjektů napojených na HelpDesk: 5  8  8 10 5
Řešené požadavky HelpDesk:   3 451  3 007  3 000 7 082 4 958

Zhodnocení činnosti            
Do roku 2009 vstupovala Liberecká IS, a. s. se strategií zaměřenou především 
na oblast informačních technologií, dále pokračovala ve stabilizaci vztahů 
se svým hlavním zákazníkem – statutárním městem Liberec. Společnost se 
také významně zaměřila na zvýšení stability celého informačního systému 
a realizovala celou řadu investic pro její zvýšení. Informační systém prošel 
rozsáhlým bezpečnostním testem. Liberecká IS, a. s. se i nadále zaměřovala 
na zvyšování kvality uživatelské podpory a na snižování reakční doby při řešení 
uživatelských obtíží.
Významným počinem ve sledovaném období se stalo převzetí role správce 
Metropolitní sítě, které společnost zajišťovala jednotný rozvoj a provoz 
v souladu s potřebami a rozvojovými aktivitami města Liberce. Dále zajišťovala 
celou řadu velkých změnových projektů a to nejen pro samotný Magistrát 
města Liberce, jako byl např. rozsáhlý upgrade ekonomického systému města, 
ale i pro ostatní akciové společnosti a příspěvkové organizace městské skupiny, 
jako je např. TSML, a. s., DPML, a. s. ZOO Liberec či Městský obvod Vratislavice. 
Liberecká IS, a. s. se také zaměřila na získávání zakázek mimo skupinu městských 
společností. V roce 2009 se taktéž podařilo navázat spolupráci s Krajskou 
nemocnicí Liberec, a společnost se stala správcem datové sítě Integrovaného 
záchranného systému Libereckého kraje. Nejvýznamnějším projektem v rámci 
aplikovaného IT je provozování systému OPUSCARD a Kartového centra 
Libereckého kraje.
Získáním těchto významných zakázek, ale i díky snižování provozních nákladů, 
se podařilo uzavřít rok se ztrátou pouhých 2,4 mil. Kč a Liberecká IS, a. s. 
tak učinila další důležitý krok k odstranění vleklé účetní ztráty, která vznikla 
v roce 2006 v souvislosti s vkladem majetku z roku 2005. Společnost má 
i nadále stabilní tým zaměstnanců, který postupně mírně rozšiřuje, a i nadále 
se pyšní téměř nulovou fluktuací zaměstnanců. Ke konci roku 2009 však ukončil 
činnost člen dozorčí rady Jan David, na jeho místě ho k 1. lednu 2010 vystřídal 
Ing. Petr Lajtkep. Významným krokem bylo také dokončení implementace 
systému řízení jakosti ISO a tím zavést novou organizační strukturu.

Trendy vývoje – výkony (mil. Kč)

Rok    2002  2003  2004  2005 2006 2007 2008 2009

Výkony   0,2  11  18  26  43 48 51 54
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Klíčové produkty            

Outsourcing a správa IT

Poradenství v zavádění standardů IT

Řízení projektů IT

Služby datových sítí a datových center

Služby systémů elektronických karet
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Hospodaření            
V souvislosti s přechodem na nový informační systém je k 1. 1. 2009 
majetek společnosti účelově rozdělen do skupin a podskupin. 
Každému majetku je přidělen majetkový účet, účet odpisů 
a doba odepisování. U historického majetku k žádným změnám 
nedošlo. Společnost eviduje čtyři investiční úvěry a jeden úvěr 
kontokorentní, ve sledovaném období nepřijala žádnou dotaci 
na investiční nebo provozní účely ani nepořídila majetek formou 
finančního pronájmu. Také nemá žádný hmotný majetek zatížený 
zástavním právem. 

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2008  2009

Výkony:     50 671  54 237
Tržby za prodané zboží:   1 473  899
Tržby z prodeje majetku a materiálu:  0  0
Výkonová spotřeba:    21 987  21 704
Osobní náklady:    16 719  19 909
Daně a poplatky:    92  106
Odpisy:     15 202  13 433
Přidaná hodnota:    28 968  32 749

Hospodářský výsledek:  -6 578  -2 399

Rozvaha (tisíce Kč)

    31. 12. 2008 31. 12. 2009

Aktiva celkem:  71 016  72 405
Dlouhodobý majetek:   62 629  57 958
Oběžná aktiva:  6 463  9 942
Časové rozlišení:    1 924  4 505

Pasiva celkem:   71 016  72 405
Vlastní kapitál:   50 535  48 665
Cizí zdroje:    20 354  23 740
Časové rozlišení:   127  0
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Základní údaje            
Název: ELSET, s. r. o.
Sídlo: Dvořákova 10, 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 254 21 727
Ředitel: Ing. Michal Buzek
Telefon: 485 101 748
E-mail: elset@elset.cz     
Internet: www.elset.cz

Charakteristika            
Společnost ELSET, s. r. o. byla založena v roce 2000 a patří do skupiny firem statutárního 
města Liberec. Jedná se o dceřinou společnost firmy Liberecká IS, a. s., která je jejím jediným 
společníkem. Pro své klienty společnost zajišťuje reklamní kampaně od počátečního návrhu 
reklamní strategie až po její realizaci. Mezi poskytované služby firmy Elset, s. r. o. patří 
venkovní reklama a navigační systémy, firemní akce, služby v oblasti PR, grafické návrhy, 
zpracování tiskovin a výročních zpráv a další služby v marketingové komunikaci. Pro město 
Liberec firma provozuje komunální orientační systém na veřejném osvětlení a zajišťuje 
navigační systém pro desítky privátních společností. Své služby poskytuje samosprávě 
města a organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec, ale i privátním subjektům. 

Statistika            
Rok    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Počet pracovníků:  1 2 5 6      6        5        5
Počet řešených 
velkých projektů:  2 4 6 9   11  16   21
Navigovaných komerčních 
cílů v Liberci:   82 98 112 131 140 172 175
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Zhodnocení činnosti            
Rok 2009 byl jubilejní desátý v historii společnosti Elset a zároveň 
se jednalo o nejúspěšnější rok z hlediska realizace zakázek, tak 
i hospodářských výsledků. Obecně byl rok 2009 považován za rok 
hospodářské krize, nicméně proti roku předchozímu společnost téměř 
zdvojnásobila svoje výkony a to při stejném počtu zaměstnanců. Mezi 
klíčové zakázky patřila realizace komunální části orientačního systému 
města Liberec, reklama pro MS v klasickém lyžování Liberec 2009, otevření 
I. etapy obchodního centra Forum v Liberci a otevření obchodního centra 
v Ústí nad Labem. Společnost také významně začala spolupracovat s VZP 
a to zejména na realizaci Dnů zdraví v Libereckém kraji.  V této souvislosti 
je ale nutné poznamenat, že nárůst tržeb byl do značné míry způsoben 
jednorázovými zakázkami typu realizace doprovodných programů při 
otevření obchodních center nebo realizace komunálního orientačního 
systému v Liberci.
Společnost opět zvýšila podíl prací s komplexním zajištěním marketingových 
služeb pro své klienty. Komplexní služby marketingové komunikace byly 
poskytovány zejména OC Forum v Liberci nebo VZP.
Společnosti se daří naplňovat strategický plán, který byl stanoven v roce 
2007 a následně aktualizován až do roku 2009. 
Dlouhodobě byly poskytovány služby v rámci městské skupiny, kde i nadále 
je nejvýznamnějším odběratelem služeb Divadlo F. X. Šaldy. Tento segment  
zákazníků má ale z dlouhodobého hlediska klesající tendenci. Ani v roce 
2009 se nepodařilo uzavřít s městem Liberec smluvní vztah řešící správu 
a kontrolu majetku SML ve věci nelegální reklamy a bohužel podíl nelegální 
reklamy v Liberci kontinuálně roste, což má negativní vliv na vzhled města, 
bezpečnost silničního provozu a poškozování majetku SML.  
Významnou činností společnosti je provozování navigačních systémů na 
veřejném osvětlení. Daří se udržovat vzájemně výhodný stav se správcem 
veřejného osvětlení společností Eltodo. Nadále pokračoval mírný růst 
tržeb z komerčních navigačních systémů a dalších reklam na veřejném 
osvětlení. 
Společnost Elset, s. r. o. také realizovala velkou část venkovní reklamy pro 
MS 2009 v Liberci. Tento projekt ale provázely komplikované obchodní 
vztahy s objednatelem, které ve svém důsledku přinesly pohledávku ve 
výši přesahující 300 000 Kč.
Elset, s. r. o. nadále zastupuje SML ve vztahu s euroAWK, týkající se 
reklamních zařízení na majetku města. V roce 2009 Elset zajistil pro 
SML, jeho společnosti nebo projekty využití reklamních ploch v hodnotě 
1 700 000 Kč.
Rok 2009 byl již tradičně ukončen vydáním autorského kalendáře dvorního 
grafika a fotografa společnosti Pavla Duška, který je věnován zákazníkům 
a obchodním partnerům společnosti. 
Závěrem je na místě poděkovat všem zaměstnancům společnosti, kteří 
se podíleli svojí profesionalitou a nasazením na úspěchu společnosti.  
Zaměstnanci, ale i partneři společnosti jsou klíčovým faktorem rozvoje 
firmy i její budoucnosti.

Trendy vývoje – tržby za prodej zboží a služeb (mil. Kč)

Rok   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tržby  3,6 5,3 9,0 8,3 10,7  11,9 19,8
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Hospodaření            

Hlavní údaje z účetní závěrky: (tis. Kč)

Rok    2005 2006 2007 2008 2009

Aktiva
Stálá aktiva:    1 161 1 042 882   1 653   727
Oběžná aktiva:   2 951 2 384 3 148 3 294 4 472
Ostatní aktiva:   203 130 666     474 794

Pasiva
Vlastní kapitál:   1 597 1 492 1 563 1 858 2 276 
Cizí zdroje:   2 235 1 472 2 117  2 659 2 886 
Ostatní pasiva:   483 592 1 015 904 831
Výnosy celkem:   9 286 8 384 10 759 11 909 20 519
Náklady celkem:  8 801 8 239  10 606 11 452 19 328

Hospodářský výsledek: 485 237  153 457 1 191
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Základní údaje            
Název: Sportovní areál Ještěd a.s.
Sídlo: Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5
Identifikační číslo: 254 37 941
Ředitel: PaedDr. Vít Pražák
Telefon: 737 222 499
E-mail: info@jested.cz
Internet: www.skijested.cz

Charakteristika            
Akciová společnost Sportovní areál Ještěd vznikla v roce 2001 a jejím hlavním předmětem 
činnosti je provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici, 
převážně se jedná o zimní provoz sjezdových tratí, lanových drah a lyžařských vleků. Společnost 
se také zabývá organizováním sportovních soutěží, poskytuje hostinské či ubytovací služby. 
Společnost má tři střediska – Ski areál Ještěd, Skokanský areál Ještěd a Rekreační a sportovní 
areál Vesec. Ski areál nabízí lyžařské veřejnosti 8 km sjezdových tratí, čtyři lyžařské vleky 
a tři lanové dráhy. Je vhodný jak pro rodiny s  dětmi, tak i pro náročné lyžaře. V letní sezoně je 
lanová dráha Skalka využívána turisty a cyklisty. Vesecký areál byl vybudován v rámci výstavby 
pro MS 2009, ale především slouží široké veřejnosti v letních měsících, kdy zde najdou ideální 
podmínky a trasy inline bruslaři, cyklisté, běžci a nebo jiné venkovní aktivity. Rozsáhlá klidová 
zóna je ale čím dál více využívána jako cíl poklidných rodinných vycházek.
Všechny tři areály jsou hojně využívány jako tréninkový prostor pro řadu vrcholových a vý-
konnostních sportovců a sportovních klubů.

S
p

o
rt

o
vn

í 
a

re
á

l 
Je

št
ě

d
 a

.s
.

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Obchodní společnosti 



16

S
p

o
rt

o
vn

í 
a

re
á

l 
Je

št
ě

d
 a

.s
.

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Obchodní společnosti 

Zajímavosti a události            
Přípravy na MS v klasickém lyžování 2009 částečně omezily 
komerční lyžování

Nájemce Ski areálu Ještěd, firma Snowhill, a. s. ukončila svou 
činnost, provoz převzal zpět SAJ a.s.

14. 2.–1. 3. 2009 proběhlo MS v klasickém lyžování Liberec 2009

Ve veseckém areálu proběhlo 25 sportovních nebo společenských akcí

Statistika            
Rok     2005  2006  2007 2008 2009

Počet stálých pracovníků:   35  9  9 9 22
Návštěvnost v zimních sezonách (tis.):  97  95  41 57 113 
Zasněžování tratí (km):   6,8  6,8  6,8 7,8 8
Uspořádaných sportovních akcí:  10  8  4 20 35

Trendy vývoje – tržby za prodej zboží a služeb (mil. Kč)

Rok   2003    2004      2005        2006        2007       2008        2009

Tržby   7,947     8,865      29,503    32,466    8,157     8,108     20,163

Zhodnocení činnosti            
Vrcholem roku 2009 bylo bezesporu uspořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 
2009, ale pro společnost také převzetí Ski areálu Ještěd od nájemce společnosti Snowhill, 
a. s. Tento dlouhodobý nájemce, vzhledem k finančním potížím, předal ski areál včetně jeho 
zaměstnanců k 22. únoru 2009 společnosti SAJ. Vzhledem k přípravám a později i průběhu MS 
v klasickém lyžování Liberec 2009 musel být ve Ski areálu Ještěd omezen provoz na lyžařských 
tratích Slalomák, Pod lany a F 10, tomuto omezení však byl přizpůsoben i ceník skipasů. Po 
dobu konání mistrovství světa byl provoz ve všech areálech zajišťován zaměstnanci OC 2009. 
Skokanské můstky byly vysněženy technickým sněhem. V rámci závodů MS technika i můstky 
fungovaly bezchybně a k naprosté spokojenosti pořadatelů MS 2009. Po skončení zimní sezony 
byly sítě pro zachycování sněhu a chladicí medium nájezdové stopy uloženy do depozit. Červen 
odstartoval sérii tréninků na skokanských můstcích, ještědský areál využívali skokani z oddílů 
ASS Dukla Liberec, Jiskra Harrachov, TJ Lomnice, ale i čeští reprezentanti a reprezentační 
družstva Ruska či Ukrajiny. Letní sezona pak měla až na deštivý červenec standardní průběh.
I RASAV měl po dobu konání MS 2009 plně ve správě OC 2009. Po skončení mistrovství však 
zde zůstalo mnoho škod a neodstraněných závad. Předání do péče společnosti se tak zdrželo 
o několik měsíců. Pro širokou veřejnost byl areál otevřen v průběhu června 2009. Potvrdilo se, 
že je v letních měsících areál využíván více než v zimě, především pro inline bruslení, cyklistiku 
či rodinné vycházky. V areálu proběhlo mnoho závodů a společenských akcí, provoz v něm 
zajišťovali tři stálí zaměstnanci, jejichž hlavní činností byl  provoz celého areálu a technické 
zabezpečení s údržbou. Byla zde zřízena letní šatna pro příchozí, ale také škola a půjčovna 
inline bruslí, instalovány odpočinkové lavičky a zřízeno  občerstvení. Letní provoz byl ukončen 
20. října 2009. Zahájení lyžařské sezony 2009/2010 proběhlo 18. prosince 2009 a Ski areál 
Ještěd byl jedním z prvních v rámci České republiky, který zahájil provoz.
K 1. dubnu 2009 byl kooptován do správních orgánů společnosti nový místopředseda 
představenstva Roman Šotola a nová členka dozorčí rady Kateřina Altšmídová. Dalším 
výrazným počinem směrem k veřejnosti byla úprava a zpřístupnění nových webových stránek 
společnosti.
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Významné sportovní akce            
Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách Liberec 2009
Závody skibobů Memoriál P. Ševčíka
Otevřené mezinárodní mistrovství v severské kombinaci
Bike maraton 24 hodin Vesec
Ještěd Tour Kooperativy 3. ročník, závod MTB seriálu Kolo pro život 
Letní mistrovství České republiky ve skoku a severské kombinaci
1. ročník Poháru primátora Liberce

Hospodaření
V roce 2009 společnost provedla změnu v obchodním rejstříku, a to navýšení základního 
kapitálu. Ve sledovaném období společnost Sportovní areál Ještěd neobdržela žádné dotace. 
Společnost vypsala výběrová řízení na prodej nepotřebné koncové sněžné techniky, podařilo 
se prodat sedm kusů sněžných děl.
Teprve celá zimní sezona 2009/2010 ukáže, zda byla správně nastavena restrukturalizace úvěrů 
a zda společnost bude schopna splácet vysoké úrokové částky a jistiny úvěrů. Hospodaření roku 
2009 bylo díky převzetí dluhů společnosti Snowhill a. s. ukončeno ztrátou více než 40 mil. Kč. 
Provoz RASAV a Skokanského areálu Ještěd je dotován z výtěžku Ski areálu Ještěd, tyto dva 
areály zatím nejsou schopny pokrýt svoje provozní náklady z vlastní komerční činnosti.

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2008  2009

Výkony:     8 108  20 163
Tržby za prodané zboží:   0  20 207
Tržby z prodeje majetku a materiálu:  26 525  1 055
Výkonová spotřeba:    5 348  16 619
Osobní náklady:    2 165  8 895
Daně a poplatky:    658  168
Odpisy:     5 426  17 155
Přidaná hodnota:   2 760  3 588

Hospodářský výsledek:   15 942  -43 363
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	 Vážení spoluobčané,              
Jaký byl rok 2009? Z mého hlediska jednoznačně zlomový a převratný a to 
v dobrém slova smyslu. Na druhou stranu stabilizovaný, takže situace 
umožnila v příspěvkových organizacích racionalizaci práce, lepší využívání 
pracovní doby a s tím spojenou úsporu finančních prostředků, které statutární 
město Liberec nechalo v sociálním resortu pro zkvalitnění a rozšíření služeb. 
Nejzásadnějším momentem roku 2009 je tedy rozšíření služeb v organizacích 
zřizovaných městem. Ve všech domech s pečovatelskou službou mají dnes 
klienti k dispozici komfortní hygienická střediska se sprchovacím křeslem, 
vanou s perličkovou masáží a vířivkami zvlášť na dolní končetiny a předloktí. 
Po ročním úsilí poskytujeme klientům komplexní péči včetně zdravotní a to 
formou „home care“ a rehabilitace. Centru zdravotních a sociálních služeb 
Liberec se také podařilo obnovit vozový park a profesionálně vybavit prádelnu. 
Byla zahájena činnost další odlehčovací pobytové služby v ulici Burianova 
a provoz jídelny pro klienty v ulici Krejčího.
Ke zkvalitnění poskytované péče a jejímu rozšíření přistoupila i organizace 
Dětské centrum Sluníčko Liberec. Organizace zahájila projekty „utajené porody“, 
„dobrovolník“ a zvýšila intenzitu spolupráce s pediatry a psycholožkou. Podařilo se 
schválit vybudování nového zázemí pro péči o děti, což představuje transformaci 
na zařízení rodinného typu s bytovými buňkami až pro šest dětí.
Komunitní středisko Kontakt Liberec si v roce 2009 do hlavní činnosti zařadilo 
dobrovolnictví a vytvořilo také nové pracovní pozice pro práci s romskou mládeží 
a dětmi. Věnovalo se národnostním menšinám, seniorům a sociálně slabým, 
kteří se obrátili pro pomoc na Sociálně informační centrum, které provedlo přes 
tisíc jednání s klienty, jenž se ocitli v nepříznivé životní situaci. Nově otevřený 
Klub Česká, sloužící i jako kontaktní místo pro zdravotně znevýhodněné občany, 
navštívilo přes dva tisíce klientů a někteří z nich se zapojili do počítačových kurzů.  
Seniorská veřejnost hojně navštěvovala centrální klub a počet jeho návštěvníků 
v roce 2009 vzrostl na 4 065. Rozšířilo se i vzdělávání všech cílových skupin 
docházejících do této organizace.
Obecně prospěšná společnost Komunitní práce byla pověřena v roce 2009 Radou 
města Liberec výkonem nové činnosti, tzv. veřejnou službou. Veřejná služba 
zajišťuje pomoc při zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství. V rámci této služby bylo odpracováno 115 klienty více 
než čtyři tisíce hodin. Společnost v rámci veřejně prospěšných prací za uplynulý 
rok umístila celkem 68 uchazečů o zaměstnání, kteří odpracovali 41 228 hodin, 
což přispělo ke zlepšení vzhledu veřejných budov a prostranství v Liberci. Díky 
doplňkové činnosti společnosti, tj. správa a údržba nemovitostí, mají možnost 
zaměstnanci, kteří se osvědčili, získat stálé zaměstnání. Společnost zaměstnala 
dva klienty se zdravotním znevýhodněním. 
Za vedení města děkuji všem zaměstnancům našich organizací za aktivní účast 
a vytrvalost při řešení témat, která se týkají lidí v těžkých životních situacích 
a především oceňuji odvahu o těchto věcech přemýšlet společně. Poděkování 
patří i primátorovi města za podporu, díky které není sociální oblast v Liberci 
doplňkovým resortem.

Naďa Jozífková
náměstkyně primátora 

pro sociální věci
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	 Vážení spoluobčané,              
rok 2009 již dávno minul, a vám se do rukou opět dostává souhrnná výroční 
zpráva města Liberce. Na následujících stránkách se můžete blíže seznámit 
s činností příspěvkových organizací poskytující vzdělávací a kulturní služby nejen 
občanům města, ale i tisícům návštěvníků. Jedná se o Divadlo F. X. Šaldy, Naivní 
divadlo, ZOO Liberec a Botanickou zahradu Liberec.
Obě divadla, tedy Naivní i Šaldovo plnila stále svou nezastupitelnou roli 
kulturních center města a jako jediná dvě repertoárová divadla v Libereckém 
kraji mimořádně reprezentovala město Liberec i celý region. Jejich představení 
zhlédlo více než 117 tisíc diváků. Naivní divadlo připravilo stejně jako v předešlých 
letech čtyři premiéry pro děti školkou či školou povinné a pro jejich rodiče či 
prarodiče. Zúčastnilo se několika festivalů, na kterých se potvrdilo, že liberecké 
Naivní divadlo je stále přední evropskou scénou určenou dětskému divákovi. 
Již po dvacáté se také zhostilo pořadatelského úkolu při organizaci festivalu 
Mateřinka 2009, na kterém získalo dvě prestižní ceny. Po odchodu ředitele 
Divadla F. X. Šaldy Františka Dáni do penze se jeho postu ujal Martin Otava. 
Divadlo F. X. Šaldy nabídlo osm činoherních, pět operních a dvě baletní premiéry. 
Mimořádným úspěchem bylo získání hned dvou prestižních cen Thálie. V kategorii 
opera ji získal Pavel Vančura a v kategorii muzikál Markéta Tallerová.
Zoologická zahrada Liberec i Botanická zahrada Liberec dlouhodobě naplňují své 
poslání, a to přibližovat návštěvníkům přírodu a poukazovat na nutnost její ochrany 
a nabízet jedinečnou možnost trávení volného času našich občanů i návštěvníků 
města. Tato činnost se jim dařila i v roce 2009. Zoologická zahrada provozovala 
Centrum pro zvířata v nouzi Archa a Středisko ekologické výchovy Divizna, 
která nabízela ekologickou výchovu dětem a studentům z celého Libereckého 
kraje, semináře pro pedagogické pracovníky či studenty pedagogických fakult. 
Expozice obou libereckých zahrad zhlédlo téměř půl milionu návštěvníků. 
Zoologické zahradě se stejně jako v uplynulých letech podařilo odchovat mnoho 
chráněných druhů zvířat, mezi nejvzácnější odchovy patřilo další mládě takina 
čínského či orlosup bradatý, který jako čtyřměsíční mládě putoval do svého 
původního teritoria do Španělska. Ke konci roku bylo ve stavu liberecké zahrady 
více než patnáct set zvířat ve 164 druzích. V areálu zahrady proběhlo více než 
dvacet netradičních společenských akcí. Botanická zahrada také nabízela kulturní 
akce spojené s prohlídkou svých expozic, uspořádala několik výstav a na dalších, 
které se konaly v Praze, se významně podílela. 
Kvalita i nabídka našich kulturních příspěvkových organizací je na špičkové 
evropské úrovni. Přestože udržení vysoké kvality a bohaté nabídky těchto 
organizací je náročné, stále se nám to především díky profesionalitě ředitelů 
a jejich zaměstnancům daří. Věřím, že i nadále budou  tyto organizace pracovat ke 
spokojenosti všech, především vás, občanů města Liberce a jeho návštěvníků.

Ing. Ondřej Červinka
náměstek primátora pro vzdělávání, sport, kulturu a cestovní ruch
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Základní údaje            
Název: Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 000 79 677
Ředitel: RNDr. Miloslav Studnička, CSc.
Telefon: 485 252 811
E-mail: botangarden@volny.cz
Internet: www.botaniliberec.cz

Charakteristika            
Již 115 let slouží Botanická zahrada veřejnosti. Zve k návštěvě různých speciálních venkovních 
expozic a nyní nabízí v rámci republiky nejrozsáhlejší, nejsložitější a nejmodernější skleníkový 
areál. Prezentuje ukázky flór jednotlivých kontinentů a různých typů vegetace, a také poskytuje 
ke shlédnutí ukázky z vynikajících speciálních sbírek, jako jsou botanické i šlechtěné růže, 
pěnišníky (Rhododendron), květena mokřadů, rostliny cykasotvaré, kaktusy, nejpočetnější česká 
sbírka orchidejí, kapradin a rostlin áronovitých. Alpinum, které nemá rozsahem a počtem druhů 
obdoby v žádné botanické zahradě v republice, je vybaveno čtyřmi automatickými zařízeními 
ke komentování ve třech jazycích. Za špičkovou je považována expozice sladkovodních 
a mořských akvárií, která mají v Botanické zahradě opodstatnění nejen kvůli tradici sahající do 
roku 1956, ale jako ukázka vodních rostlin. 
Ve zmíněných skleníkových pavilonech je prezentováno třináct rozličných botanických témat, při 
jejichž tvorbě byla spojena odborná geobotanická hlediska se zahradním uměním. V současné 
době se Botanická zahrada Liberec stará o nejpestřejší soubory exotických rostlin v České 
republice. Kromě velkého počtu vzácných rostlin poskytuje Botanická zahrada Liberec také 
mnohou inspiraci v zahradní architektuře (tj. designu zahradních aranžmá různých stylů). Povaha 
služeb, které Botanická zahrada Liberec nabízí, je standardní, podobná jiným botanickým zahradám 
v republice či Evropě. Postupně však zde byl jako komfort vytvořen rozsáhlý a ve všech částech 
zahrady rozvinutý naučný systém, jenž nyní nemá v českých botanických zahradách konkurenci. 
Botanická zahrada Liberec také funguje jako Záchranné centrum pro rostliny, které zde zřídilo 
Ministerstvo životního prostředí ČR; jeho posláním je prvotní odborná péče o zabavené 
exotické rostliny, které se do naší země dostávají nelegálně. 

Stezka podél skleníků – pěnišníky
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Alpinum

Statistika            
Rok     2005  2006  2007 2008 2009

Počet pracovníků:    33  34  33 35 31
Počet návštěvníků (tisíce):   119  112  111 95 82
Počet pěst. taxonů (druhy + kultivary):  8 700  8 000  8 200 8 500 8 400
Počet chráněných druhů:   1 800  2 000  2 200 2 500 3 000
Počet průkazných sbírkových unikátů:  8  8  8 8 8

Zhodnocení činnosti            
Zahrada dlouhodobě zaznamenává pokles počtu návštěvníků; v roce 2009 jich přišlo 82 ti-
síc. Cílem zahrady je čelit prohlubujícímu se nezájmu o přírodovědu a (v měřítku současné 
populace) stále chabějším znalostem v tomto směru. V tomto vývoji, signalizovaném 
i z dalších institucí, může právě tkvět  i naznačený nepříznivý vývoj návštěvnosti; botanika 
se asi stává nesrozumitelnou, tudíž sdělení plynoucí z expozic může zůstávat nepochopeno 
a jejich kvalita nemusí být vnímána a doceněna.  I proto zahrada pořádá populárně-vědecké 
výstavy, provozuje bohaté naučné webové stránky, na které dle statistiky v roce 2009 denně 
vstoupí více než stovka návštěvníků, publikuje naučné články, školí studenty apod. Taktéž 
se prodávají odborné knižní publikace zaměřené na botaniku. Konkrétně v roce 2009 se 
konalo pět výstav, na dvou dalších, které se pořádaly v Praze, se Botanická zahrada Liberec 
významně podílela. 
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Hospodaření            
Botanická zahrada Liberec hospodařila ve sledovaném období s vyrovnaným 
rozpočtem. Významné finanční výdaje byly čerpány na opravy plechových úžlabí 
u skleníků, na instalatérské práce v šatnách a umývárnách zaměstnanců či na 
opravu čerpadla v kotelně. Firma UnionArch Liberec vypracovala projektovou studii 
na skleníkový pavilon pro tropické lekníny. V případě spotřeby vody je využíváno 
tří vlastních studen, čímž jsou významně sníženy výdaje za vodu.

Zřizovatel organizace dlouhodobě sleduje, v jakém poměru je příspěvek na provoz
poskytnutý z rozpočtu města přepočtený na jednoho návštěvníka.

Rok      2005 2006 2007 2008    2009

Příspěvek na 1 návštěvníka (Kč): 76  85  99 153 176

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2008  2009

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:   5 757  4 987
Tržby za prodané zboží:   99  16
Provozní dotace:    14 513  14 513
Účelová dotace:   327  0

Náklady
Spotřeba energie:    5 026  4 788
Spotřeba materiálu:    1 850  892
Mzdové náklady:    6 100  6 822 
Ostatní služby:    1 114  1 011
Odpisy majetku:   3 060  3 060

Hospodářský výsledek:  91  117

Oddělení Květena mokřadů
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Základní údaje            
Název: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Krejčího 1172/3, 460 06 Liberec 6
Identifikační číslo: 651 00 654
Ředitelka: Ing. Jaromíra Čechová
Telefon: 482 323 324
E-mail: czasp@czasp.cz
Internet: www.czasp.cz

Charakteristika            
Příspěvková organizace Centrum zdravotní a sociální péče (CZaSP) již 
dvanáct let poskytuje veřejně prospěšné služby nejen občanům města, 
ale i občanům přilehlých obcí (na základě uzavřených smluv) a je největším 
poskytovatelem sociálních sužeb na území města.
Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně postižení dospělí a rodiny, ve 
kterých se narodily současně více než dvě děti.
Sociální služby poskytuje v případě, že se klient dostal do situace, 
kdy potřebuje pomoc druhé osoby, kterou mu nemůže zajistit rodina. 
Společnost se snaží poskytovat své služby tak, aby klient mohl co 
nejdéle zůstat v domácím prostředí. Sociální péči poskytuje formou 
pečovatelské (terénní a ambulantní) a odlehčovací služby (ambulantní 
a pobytové). 
Sociální péče je poskytována na základě smlouvy, kdy je klient 
srozumitelným způsobem seznámen s podmínkami pro poskytování 
služeb. Společnost klade důraz na respektování názoru uživatele 
sociálních služeb, na individuální přístup ke klientovi a důstojnost 
osobnosti.
Organizace dále nabízí zdravotní služby jako je fyzioterapie či domácí 
péče. Zdravotní péče je poskytována na základě lékařského předpisu 
a hrazena na základě smluv se šesti zdravotními pojišťovnami, možnost je 
rovněž přímé úhrady. CZaSP měla ve sledovaném období 105 ošetřených 
pacientů.

Statistika            
Rok     2005  2006  2007 2008 2009

Počet pracovníků na HPP:   96  95  99 88 76 

Péče o předškolní děti 
činnost byla převedena na Dětské centrum Sluníčko Liberec

Pečovatelská služba 
klienti (DPS+terén):    558  742  856 988 1 172
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DPS Borový vrch

Zhodnocení činnosti            
Sociální péče je poskytována v rozsahu pečovatelské a odlehčovací služby, která 
je rozčleněna dle územního rozdělení města na tři okrsky. Během roku 2009 byl 
dokončen proces změn, kterými organizace procházela od roku 2007. Reorganizace 
byla ukončena přestěhováním klientů v dubnu 2009 ze zastaralého objektu 
Šimáčkova do třech nově vybudovaných moderních objektů v ulici Krejčího, kde je 
i nové sídlo ředitelství. Jedná se o novou výstavbu tří moderních bezbariérových 
budov. Byla sem přestěhována i centrální prádelna. Zde mají klienti k dispozici 
ordinace lékaře a fyzioterapeuta, společenské kluby, knihovnu a pracovnu, cvičebnu 
a jídelnu, kam dochází na obědy popř. na větší kulturní akce.
Organizace zahájila poskytování zdravotní péče formou rehabilitace a domácí 
péče, čímž značně navýšila kvalitu poskytovaných služeb. 
Ve sledovaném období nabízelo CZaSP pečovatelskou a odlehčovací službu. 
Pečovatelská služba pomáhá při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
nabízí pomoc při osobní hygieně, poskytuje stravu klientům, nabízí také pomoc při 
zajištění chodu domácnosti, ale také zprostředkovává kontakt se společenským 
prostředím.
Kulturní a aktivizační program v domech s pečovatelskou službou zajišťovalo 
spolupracující Komunitní středisko Kontakt Liberec. 
V květnu uplynulého roku byl pečovatelskou službou rozšířen počet tras pro 
rozvoz stravy klientům, ke konci roku byl rozšířen vozový park o čtyři vozidla. 
Taktéž nabídka fakultativních úkonů se rozrostla např. o kadeřnictví, drobné opravy 
v bytech seniorů, možnost použití pračky a sušičky, byl také rozšířen systém pro 
hlasovou komunikaci a volání v tísni ve všech domech s pečovatelskou službou. 
Za rok 2009 bylo pečovatelskou službou vypráno, vyžehleno a dodáno na adresy 
klientů více než dva a půl tisíce kilogramů prádla a bylo dodáno na 130 tisíc 
obědů.
Posláním odlehčovací služby v centrech Domovinka, Fialka a Růžovka je poskytování 
ambulantní a pobytové sociální služby. Růžovka byla zprovozněna v červnu 2009, 
zde mohou být ubytováni až tři klienti po dobu, kdy se o ně nemůže postarat rodina 
(dovolená, nemoc apod.). Tato služba je určena osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je 
jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí.
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Hospodaření            
K 1. 12. 2009 došlo k úpravě ceníku úkonů pečovatelské i odlehčovací služby. 
Společnost obdržela od zřizovatele investiční dotaci ve výši 5 520 000 Kč. Díky 
rozsáhlé restrukturalizaci byl provoz CZaSP natolik racionalizován, že v druhé 
polovině roku ekonomika organizace vykazovala značnou úsporu prostředků. Díky 
vstřícnosti statutárního města Liberec byly uspořené prostředky poskytnuty zpět 
Centru zdravotních a sociálních služeb ve formě dotace na dovybavení DPS v ulici 
Krejčího.

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2008  2009

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:   6 370  6 501
Tržby za prodané zboží:   0  0
Provozní dotace:    24 039  22 264
Účelová dotace:   0  2 050

Náklady
Spotřeba energie:    1 591  1 182
Spotřeba materiálu:    2 980  4 630
Mzdové náklady celkem:   16 315  16 049
Ostatní služby:    1 404  1 700
Odpisy majetku:    863  739

Hospodářský výsledek:  0    15

DPS Burianova
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Základní údaje            
Název: Dětské centrum Sluníčko Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: U Sirotčince 407, 460 01 Liberec 4
Identifikační číslo: 008 28 963
Ředitelka: Mgr. Anna Vereščáková
Telefon: 485 105 690, 485 105 795
E-mail: info@kuliberec.cz
Internet: www.kuliberec.cz

Charakteristika            
Dětské centrum Sluníčko Liberec je příspěvkovou organizací statutárního 
města Liberec, jeho působnost však zahrnuje celý Liberecký kraj. V uply-
nulém roce společnost prošla rozsáhlou reorganizací, byl změněn název 
z původního Kojenecký ústav a dětský domov Liberec p. o. na stávající 
Dětské centrum Sluníčko Liberec, p. o. a rozšířen hlavní předmět činnosti 
o poskytování komplexní péče dětem vyžadující okamžitou pomoc v rámci 
jejich sociálně-právní ochrany, dále o poskytování péče o děti od jednoho  
do tří let v denním režimu (jesle), poskytování specializované péče o děti 
s očními vadami či provozování čtyř zdravotních ambulancí. Společnost 
také do své činnosti zařadila projekt Dobrovolník a zapojila se do projektu 
Utajené porody. 
Dětské centrum Sluníčko nejčastěji poskytuje zdravotní, ošetřovatelskou, 
rehabilitační, psychologickou, sociální a výchovnou péči dětem od narození 
do tří let. Důvodem pro umístění dítěte jsou zdravotní indikace, ale jsou zde 
umístěny i děti, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, 
děti opuštěné, týrané. Organizace ale poskytuje péči i dětem, které 
jsou zde umístěny na žádost rodičů, popřípadě na krátkodobý úlevový 
pobyt, vyžaduje-li to tíživá rodinná situace. V každém případě je vyvíjeno 
maximální úsilí nalézt dítěti trvalou náhradní rodinu. 
Dětem je celoročně zajišťována péče dvěma pediatry, organizace ale velmi 
úzce spolupracuje s odbornými poradnami, a s veškerými speciálními 
lékaři, kteří jsou dětem zapotřebí. Dětem je zde zajištěno řádné očkování 
a preventivní prohlídky, centrum zajišťuje i péči rehabilitační, kromě 
klasických fyzioterapeutických technik využívají děti i oblíbenou hipoterapii 
či canisterapii.

Statistika            
Rok     2005  2006  2007 2008 2009

Počet pracovníků:    60  59  60 56 70
Kapacita lůžek (KÚ + DD):   80  80  80 80 115*
Přijato dětí:     65  49  39 56 55
Umístění dětí do rodin osvojitelů:  31  25  26 26 28**
Úspěšnost výběru ošetřovného (%):  20  20  20 65 69

*   (30+50+35, 6 je v rámci kapacity dětského oddělení)
** (celkově bylo propuštěno 57)
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Sídlo Dětského centra Sluníčko v ulici Husova 

Zhodnocení činnosti            
Kapacita instituce je třicet lůžek v kojeneckém oddělení pro děti od narození do jednoho 
roku, dalších padesát lůžek zajišťuje dětské oddělení. Oddělení jesle má kapacitu 
35 lůžek a současně nabízí možnost krátkodobé pětidenní docházky. Oční ambulance 
v roce 2009 poskytovala péči dětem z Liberce, Jablonce nad Nisou, Raspenavy, 
Habartic, ale i ze vzdálenějšího Železného Brodu a okolí.
V roce 2009 bylo postupně přijato 55 dětí, nejčastěji to byly novorozenci opuštění 
matkou již v porodnici, které jsou po uplynutí zákonné lhůty právně volní a je 
možné je v relativně krátkém čase umístit do náhradní rodiny. Stejně jako 
v uplynulých letech bylo největší procento přijetí dětí do kojeneckého nebo dětského 
oddělení podmíněno zdravotními důvody, následovaly sociální a dále zdravotně-
sociální důvody. Během roku 2009 bylo z instituce propuštěno 57 dětí. Do vlastní 
rodiny se podařilo navrátit osmnáct z nich, do náhradní rodiny bylo předáno 
28 dětí. Organizace se stále potýká s dlouhodobým nedostatkem pěstounů, kteří 
by byli ochotni přijmout dítě s drobným fyzickým handicapem či odlišným etnikem. 
Z důvodu stanovení věkové hranice byly v roce 2009 dvě děti umístěny do dětského 
domova, dvě děti do Jedličkova ústavu v Liberci a jedno dítě do ústavu sociální 
péče. Jedno dítě bylo předáno zahraničním náhradním rodičům. Ve sledovaném 
roce nebylo žádné dítě vráceno z náhradní rodinné péče.
Největší snahou Dětského centra Sluníčko je, aby byl pobyt dětí v centru limitován 
na co nejkratší nezbytně nutnou dobu. Společnost se snaží děti navracet do jejich 
biologických rodin, pokud to ale není možno, snaží se dítěti najít novou rodinu 
v co nejkratší možné době, čemuž ale často brání neúměrně dlouhá doba soudního 
řízení. Součástí výchovné péče byly pravidelné návštěvy Naivního divadla, 
Zoologické zahrady Liberec, ale i jarní a podzimní ozdravné pobyty v Bedřichově. 
V listopadu a prosinci byla jako prevence před chřipkovou epidemií dětem zvýšena 
denní dávka čerstvého ovoce a zeleniny. 
Rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje bylo zřízeno Zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centru Sluníčko Liberec. Toto oddělení 
disponuje šesti lůžky.
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Hospodaření            
Organizace hospodařila bez větších výkyvů, stanovené ukazatele nebyly překročeny 
a bylo docíleno kladného hospodářského výsledku. V roce 2009 byly uzavřeny 
smlouvy s pěti zdravotními pojišťovnami. Oproti roku 2008 došlo k navýšení příspěvku 
na provoz, neboť organizace od 1. 1. 2009 převzala nové činnosti (provoz jeslí, pět 
ambulancí), čímž se výrazně zvýšily mzdové náklady. Organizace spolupracuje se 
čtyřmi desítkami sponzorských organizací, nadací či fyzických osob, z jejichž přispění 
byly financovány např. oba ozdravné pobyty, vánoční či narozeninové dárky pro děti. 
Z finančních darů byly čerpány prostředky na nákup nových dřevěných postýlek 
včetně matrací, nových kočárků, autosedaček, obuvi apod. Významným krokem 
bylo souhlasné vyjádření rady města k projektu vybudování nového kojeneckého 
ústavu a dětského domova ve společném areálu v ulici Pekárkova.

Průměrné náklady

Rok     2007  2008  2009

Na lůžko za rok (Kč):   294 138 294 138 285 887
Na lůžko za den (Kč):   806  806  783

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2008  2009

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:   438  2 669
Tržby za prodané zboží:   250  0
Provozní dotace:    24 140  28 511
Účelová dotace:    0  3 100
Náklady
Spotřeba energie:    1 391  1 657
Spotřeba materiálu:    2 749  2 938
Mzdové náklady celkem:   14 740  18 557
Ostatní služby:    593  1 052  
Odpisy majetku:    609  621

Hospodářský výsledek:  77    870

Dětské centrum Sluníčko zajišťuje i oblíbenou hipoterapii 
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Základní údaje            
Název: Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Zhořelecká 344/5, 460 37 Liberec 1
Identifikační číslo: 000 83 143
Ředitel: MgA. Martin Otava
Telefon: 485 104 183, 485 104 188, 485 104 288
E-mail: saldovo-divadlo@saldovo-divadlo.cz
Internet: www.saldovo-divadlo.cz

Charakteristika            
Jediné třísložkové divadlo v Libereckém kraji nabízí občanům Liberce, 
ale i širokého okolí pestrou paletu kulturních zážitků. Ke své činnosti 
využívá dvě scény, a to Šaldovo divadlo, ve kterém se představují 
všechny tři soubory (tedy opera, činohra i balet) a Malé divadlo, které 
je určeno činohře, komorním koncertům, besedám či výstavám. Během 
uplynulého roku instituce uvedla osm činoherních premiér, z čehož čtyři 
byly nastudovány pro scénu Malého divadla, pět operních a dvě baletní 
premiéry, které byly uvedeny v budově Šaldova divadla. Uskutečnila se 
také evropská premiéra muzikálu Urinetown (Močohrad). Divadlo aktivně 
spolupracuje s mladou generací – poskytuje prostory a techniku při 
představeních studentských souborů ze základních a středních škol či pro 
dramatické oddělení liberecké ZUŠ.
Ve spolupráci s agenturou Artefaktum jsou pořádány v Malém 
divadle vernisáže současných výtvarných umělců. Divadlo také úzce 
spolupracuje s Klubem přátel liberecké opery (KPLO), ve spolupráci 
s ním byla o letních prázdninách uspořádána v Galerii U Rytíře úspěšná 
výstava divadelních kostýmů. Činoherní fanoušci mohou zavítat do 
Klubu přátel činohry.

Statistika            
Rok      2006  2007 2008 2009

Počet pracovníků:     253  239 229 231
Inscenace v repertoáru:    46  49 53 54
Inscenace odehrané na mateřské scéně:  321  331 302 313
Počet premiér:      14  13 14 15
Počet návštěvníků mateřské scény:   73 634 72 419 63 728 59 476
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Budova Šaldova divadla

Zhodnocení činnosti            
V souladu s dramaturgickým plánem bylo připraveno patnáct premiér, což je 
o jednu více než v roce předchozím. Operním titulem Julius Caesar divadlo navázalo 
na úspěšnou spolupráci s hudební fakultou AMU v Praze a díky mimořádnému 
zájmu ze zahraničí zorganizovalo Divadlo F. X. Šaldy zájezdy do Německa právě 
s operou Julius Caesar a s operetou Krásná Helena. Operní soubor také vycestoval 
do holandského Amersfoortu, kde při příležitosti návštěvy zástupců Liberce 
odehrál Smetanovu Prodanou nevěstu. Větší počet zahraničních zájezdů měl vliv 
na výšku nákladů za cestovné, ale současně kladně ovlivnil zvýšení tržeb. Změna 
zákona o platových podmínkách zaměstnanců ve veřejných službách zvýšila 
mzdové náklady. I tak se ale v roce 2009 podařilo udržet hospodaření a závěrečný 
hospodářský výsledek v kladných číslech. I díky tomu získalo o jeden milion vyšší 
dotaci z Ministerstva kultury ČR.
Za své výkony získala v roce 2009 prestižní Cenu Thálie Markéta Tallerová za 
ztvárnění role Loly v představení Dnes večer: Lola Blau, dále stejné ocenění 
v kategorii opera získal sólista opery Pavel Vančura za roli Marbuela v opeře 
Čert a Káča, nominaci spolu s ním sdílel i Rafael Alvarez za roli Nemorina v opeře 
Nápoj lásky. Mimořádný úspěch zaznamenal celý operní soubor, když na Festivalu 
Opera 2009 získal cenu diváků za představení opery Simon Boccanegra. Česká 
televize také ve sledovaném období natočila a před Vánoci uvedla záznam pořadu 
Františka Peterky Podivná beseda důchodcova. Reportáže z činnosti činoherního 
souboru se pravidelně objevují v pořadu ČT Divadlo žije!. 
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Hospodaření            
V uplynulém roce organizace prováděla pouze nezbytné opravy a údržby autoparku, 
opravy hudebních nástrojů a výpočetní techniky. Z investičních prostředků byl 
financován nákup světel,  dataprojektoru, mikroportový a kamerový systémy 
a do orchestru byl pořízen jeden hoboj. Mimo rozpočtové prostředky od zřizovatele 
obdrželo Divadlo F. X. Šaldy příspěvek na uměleckou činnost od Ministerstva 
kultury ČR a dotaci od Krajského úřadu Libereckého kraje. Tyto částky byly 
použity na úhradu nákladů spojených s novými inscenacemi a částečně na úhradu 
spotřebovaných energií DFXŠ.

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2008  2009

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:   13 151  12 782
Tržby za prodané zboží:   2  6
Provozní dotace:    70 362  72 785
Účelová dotace:    3 980  5 235

Náklady
Spotřeba energie:    4 089  4 310
Spotřeba materiálu:    3 632  3 902
Mzdové náklady celkem:   62 383  65 597
Ostatní služby:    11 816  12 972
Odpisy majetku:    3 166  3 232

Hospodářský výsledek:   1 173  124

Budova Šaldova divadla
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Základní údaje            
Název: Komunitní středisko Kontakt Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 273 36 751
Ředitel: Michael Dufek
Telefon: 485 244 995
E-mail: info@ksk.liberec.cz
Internet: www.ksk-liberec.cz

Charakteristika            
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace (Kontakt), bylo zřízeno 
statutárním městem Liberec 1. 10. 2007. Cílovými skupinami, na které je činnost Kontaktu 
zaměřená, jsou senioři, zdravotně znevýhodnění lidé, příslušníci etnik, národnostních menšin, 
cizinci, lidé ohrožení sociálním vyloučením a občanské iniciativy.
Mezi hlavní činnosti patří vytváření podmínek občanským iniciativám, neziskovým organizacím 
a veřejnosti, provozování klubů seniorů a klubu pro zdravotně znevýhodněné občany, 
provozování Sociálního informačního centra (SIC), zajištění služeb předcházejících sociálnímu 
vyloučení a komunitní aktivity včetně dobrovolnické činnosti.
V polovině roku 2009 bylo ukončeno poskytování sociálních služeb formou terénních programů, 
kdy tuto činnost převzal jiný poskytovatel sociálních služeb. Organizace však sociální situaci u 
ohrožených skupin obyvatel nadále monitoruje prostřednictvím specialisty pro práci s romskou 
mládeží a dětmi, kdy tato pracovní pozice byla vytvořena po ukončení terénních programů. 
Kontakt se tak více může soustředit na práci s romskou mládeží a dětmi, kdy formou 
volnočasových aktivit, osobními kontakty v rodinách, osvětou, vzdělávací činností a dalšími 
metodami napomáhá ke zlepšení sociokulturního prostředí této cílové skupiny obyvatel.
Co se týče seniorů, Kontakt vytváří vhodné prostředí pro klubovou činnost a to jak v Centrálním 
klubu seniorů v sídle organizace v centru města, tak v domech s pečovatelskou službou 
v Liberci (DPS). Zde působí specialisté klubů, kteří pomáhají najít náplň pro volnočasové aktivity 
a lehká relaxační cvičení pro obyvatele těchto domů. V průběhu roku 2009 byla poskytnuta 
součinnost a pomoc seniorům ve složitějších životních situacích, kterými bylo např. stěhování 
do nových bytů v DPS Krejčího. 
Součástí Kontaktu je i pracoviště SIC, jež sídlí v Josefinině údolí, a které zahájilo činnost 
koncem roku 2008. SIC nabízí individuální podporu lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci 
a potřebují pomoc při jejím řešení. SIC také zajišťuje koordinování sociálních služeb od 
poskytovatele k uživateli a naopak a spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, s úřady, 
institucemi, zdravotnickými zařízeními, případně se zdravotními pojišťovnami. Cizincům 
nabízí speciální začleňovací programy a to včetně doprovodu na úřady, k poskytovatelům 
sociálních služeb apod. 
Podobné služby, ale upravené potřebám uživatelů, poskytuje Kontakt i zdravotně znevýhodněným 
občanům města ve svém bezbariérovém Klubu Česká, jenž zahájil činnost ke konci roku 2008, 
a který sídlí v bytovém domě pro sociálně znevýhodněné občany v ul. Česká.
Ke svým činnostem využívá organizace nájemní prostory v Palachově ulici a dále prostory 
v městských budovách, tj. v Josefinině údolí, v bytovém domě určeném pro sociálně 
znevýhodněné občany v ul. Česká a klubové prostory v DPS Burianova, Borový vrch a Krejčího. 
Co se týče budovy v Josefinině údolí, zde Kontakt přenechal část prostor dalším neziskovým 
organizacím, které poskytují sociální či veřejně prospěšné služby, jako např. Člověk v tísni, 
Scholaris, Foreigners, Liberecké romské sdružení a HoSt-Home-Start, které se podílejí na 
úhradě provozních nákladů (elektřina, voda, plyn).
Vybavení kluboven je moderní a účelné, nechybí audiovizuální technika, počítače s přístupem 
na internet, časopisy, knihy, společenské hry, v DPS a v Klubu Česká jsou k dispozici i relaxační 
masážní křesla.



15Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Příspěvkové organizace

K
o

m
u

n
it

n
í s

tř
e

d
is

ko
 K

O
N

TA
K

T

Statistika            
Rok       2008  2009

Počet pracovníků organizace:     14  13
Počet obsloužených klientů SIC 
(zahájení plného provozu leden 2009):   0  186
Počet návštěvníků v Centrálním klubu seniorů:  2 883  4 065

Zhodnocení činnosti            
V průběhu sledovaného období roku 2009 působilo v prostorách Kontaktu 
31 nestátních neziskových organizací a 9 fyzických osob. Nově využilo prostory 
7 organizací.
Kontakt ve svém sídle v Palachově ulici provozuje Centrální klub seniorů, který 
plně nahradil malé kluby v okrajových částech Liberce. Mimo Centrální klub mohou 
návštěvníci využívat další klubovny, kde se může setkávat 20 až 50 lidí. Ty jsou určeny 
především pro vlastní klubovou činnost 11 menším seniorským klubům. Prostory 
kluboven jsou bezbariérové, budova je vybavena výtahem.
V průběhu roku 2008 a 2009 byla navázána a prohloubena spolupráce s pří-
spěvkovou organizací Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, kdy byly rozšířeny 
aktivizační programy i v klubech v DPS. Kontakt zprostředkovává kulturní vyžití, 
připravuje společenské a setkávací akce, ale i vzdělávací programy, jako např. 
počítačové kurzy, trénování paměti či další ročníky Senior akademie, jež jsou určeny 
pro dané cílové skupiny. Kapacita těchto akcí byla vždy naplněna a zájem předčil 
možnosti Kontaktu.
Jako poradní orgány ředitele organizace pracují tzv. rady, jejichž členové jsou 
zástupci veřejnosti, spolupracujících organizací a občanských iniciativ. Jedná se 
o Radu starších a Radu pro národnostní menšiny.
Ke konci roku 2009 byl Radou města Liberec schválený nový Přehled poplatků za 
pronájem klubových prostor, jehož účinnost byla stanovena od 1. 1. 2010 a jež se 
vztahuje k činnostem občanských iniciativ, neziskových organizací a veřejnosti.
Dobrovolnictví je další významnou činností, kterou organizace zařadila ve druhé 
polovině roku 2009 do svého programu. Byla zřízena pracovní pozice koordinátora pro 
dobrovolnictví, byla provedena propagace dobrovolnictví a nábor dobrovolníků. Byla 
předjednána spolupráce s městskými příspěvkovými organizacemi Centrum zdravotní 
a sociální péče Liberec a Dětské centrum Sluníčko Liberec. Dobrovolnický program 
AMIKUS, jenž je zaměřený na seniory, zdravotně znevýhodněné obyvatele a děti v péči 
dětského centra, je rozdělený do tří programů a sice SENIOR, HANDICAP a DÍTĚ.
Rok 2009 byl také prvním uceleným rokem činnosti SIC, které poskytlo pomoc 
a podporu 186 klientům a provedlo 1 175 kontaktů, což je zhruba šest kontaktů na 
klienta. Poptávka po službách SIC přicházela i z jiných míst Libereckého kraje, např. 
Semilska, Jablonecka, Českolipska, ale i z dalších krajů, např. Karlovarského, Ústeckého 
a Hradeckého.
V roce 2009 Kontakt přímo organizoval nebo se podílel na mnoha úspěšných 
projektech, kdy řada z nich byla určena i pro širokou veřejnost. V oblasti problematiky 
národnostních menšin byly připraveny tzv. národní dny, jako např. Romský, Slovenský, 
Vietnamský, Japonský či Arménský. Co se týče seniorských akcí, jednalo se o úspěšné 
Seniorské šibřinky, výstavu kostýmů Léto mezi divadelními kostýmy, jež se konala 
v období letních prázdnin v Radničním sklípku, výstava obrazů impresionistického 
malíře Oniščenka umístěná v prostorách Nového magistrátu, dále koncert Zuzany 
Stirské, divadelní představení či vystoupení Josefa Fouska apod.
Prioritou v rozvoji Kontaktu do budoucích období je udržet příznivý vývoj v hlavních 
činnostech organizace, pomoci naplňovat cíle a opatření v procesu komunitního 
plánování sociálních služeb v Liberci a zaměřit se na zavedení a ustálení dobrovolnické 
činnosti.
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Hospodaření            
Dosažený hospodářský výsledek na rok 2009 činil ztrátu 18 000 Kč, která byla 
po dohodě se zřizovatelem pokryta rezervním fondem. Hospodářská činnost 
spočívala v poskytování prostor neziskovým organizacím.

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2008  2009

Výnosy
Tržby z prodeje služeb   125  196
Tržby za prodané zboží  0  0
Provozní dotace   5 490  7 450
Účelová dotace   1 007  494

Náklady
Spotřeba energie   195  378
Spotřeba materiálu   633  654
Mzdové náklady   2 580  3 974
Ostatní služby    2 029  1 629
Odpisy majetku   0  0

Hospodářský výsledek:   78  -18
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Sídlo Komunitního střediska Kontakt Liberec v Palachově ulici 
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Obrazová příloha

Seniorská míle

Klub seniorů – Palachova

Integrace národnostních menšin

Seniorská akademie

Klub pro zdravotně znevýhodněné – Česká

Sociální informační centrum



18Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Příspěvkové organizace

N
a

iv
n

í 
d

iv
a

d
lo

Budova Naivního divadla v Moskevské ulici

Základní údaje            
Název: Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Moskevská 32/18, 460 31 Liberec 4
Identifikační číslo: 000 83 178
Ředitel: Stanislav Doubrava
Telefon: 485 253 677
E-mail: naive.theatre@oasanet.cz
Internet: www.naivnidivadlo.cz

Charakteristika            
Naivní divadlo na podzim roku 2009 oslavilo šedesát let od založení. 
Posláním jednoho z nejprestižnějších evropských divadel určených 
dětskému publiku je nabízet hodnotnou a pestrou divadelní tvorbu. Jeho 
hlavní činností je připravovat a realizovat nová představení a reprízovat 
stávající repertoár na své domovské scéně, v ČR i v zahraničí. Naivní 
divadlo dlouhodobě úspěšně usiluje o to, aby bylo živým kulturním bodem 
centra města, který nelze pominout. 
Jako v předchozích letech divadlo nastudovalo čtyři nové inscenace, které 
vzbudily zájem publika, odborné veřejnosti i médií, a navrch přidalo ještě 
jednu inscenační drobničku. Repertoár nabízí mimo jiné pravidelné sobotní 
dopolední pohádky, oblíbené a vždy dopředu vyprodané jsou Procházky 
divadelním zákulisím a mladé diváky upoutávají Večery v Naivním..., které 
uvádějí každý měsíc vybrané představení pro mládež doplněné o koncerty 
v divadelní kavárně. Premiéry jsou pravidelně reflektovány v cyklu ČT Divadlo 
žije!, v regionálním i celoplošném vysílání je přibližuje R1 Genus a TV Prima.



19Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Příspěvkové organizace

N
a

iv
n

í 
d

iv
a

d
lo

Statistika            
Rok     2005  2006  2007 2008 2009

Počet pracovníků:    31  31  31 32 31
Odehraných představení:   309  315 311 312 320
Počet premiér:     3  5  4 4 4
Zahraniční divadelní přehlídky:   3  10  1 6 6
Počet návštěvníků divadla (tisíce):  60  56  57 54 48

Zhodnocení činnosti            
Rok 2009 se do historie Naivního divadla zapíše jako rok mimořádný. 
Rok, jenž přinesl radost z řady uměleckých úspěchů, z povedených 
představení pro malé i velké diváky, ze zdařilého průběhu   mezinárodního 
festivalu Mateřinka 2009 ale přinesl i smutek, neboť jej opustila skvělá 
kmenová autorka divadelních her paní Iva Peřinová.
Naivní divadlo odehrálo během roku celkem 320 představení, které 
shlédlo více než čtyřicet osm tisíc diváků. Úspěšně reprezentovalo 
město Liberec na řadě prestižních domácích festivalů, jako je např. Dítě 
v Dlouhé, festival Komiksfest, festival Ohromné maličkosti, Divadlo 
evropských regionů atd. Naivní divadlo se zúčastnilo i mezinárodních 
divadelních festivalů např. ve Francii, Rakousku, Německu či 
Slovensku. 
Při MS v klasickém lyžování Liberec 2009 přispělo svojí Pohádkou 
o Raškovi ke kulturní nabídce, kterou využil Český lyžařský svaz v čele  
s Jiřím Raškou a dalšími osobnostmi skokanského sportu, včetně 
členů reprezentačního družstva. V červnu s úspěchem proběhl jubilejní 
dvacátý ročník mezinárodního festivalu profesionálních divadel pro děti 
předškolního věku Mateřinka 2009. Naivní divadlo Liberec vydalo při 
této příležitosti výpravnou publikaci.  Festival trval pět dní a přivedl do 
Liberce deset českých a pět zahraničních souborů. K úspěchu festivalu 
bezesporu přispělo i nově vzniklé mediální partnerství s Českou 
televizí. Dvě z festivalových cen zůstaly v Naivním divadle za Pohádku 
o Raškovi. V Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi byla od ledna do 
září instalována výstava loutek, scén a dekorací při příležitosti kulatého 
výročí divadla.
Naivní divadlo úspěšně spolupracuje i s jinými divadly – hostování souborů 
Dejvického divadla, Divadla Járy Cimrmana či Divadla Na Zábradlí jsou 
velmi vyhledávaná a lístky beznadějně vyprodané. S úspěchem se setkal 
i Vánoční koncert Soni Červené a Vlastimila Harapese. Galerie Naivního 
divadla nabídla i v roce 2009 veřejnosti výstavy špičkových současných 
malířů a výtvarníků.
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Hospodaření            
Ve sledovaném období vyčerpalo Naivní divadlo na opravy a údržbu 
347 tisíc korun, byly provedeny rozsáhlé natěračské a malířské práce, 
dále bylo provedeno seřízení oken a instalace zatemňovacích rolet, 
dalších sto tisíc bylo určeno na opravu vozového parku. Zbylé finanční 
prostředky si vyžádal servis počítačové sítě, osvětlovacího pultu 
a drobné opravy technických zařízení divadelního provozu. V roce 
2009 divadlo neobdrželo žádné investiční prostředky, ale z rozpočtu 
města byla realizována 1. etapa rekonstrukce topného systému 
NDL. Podařilo se mu získat i dotace z Programu státní podpory 
profesionálních divadel MK ČR, dotace z rozpočtu Krajského úřadu 
Libereckého kraje a finanční dary od Nadace Preciosa a od firmy 
Denso Manufactoring Czech.

Statutární město Liberec dlouhodobě sleduje, v jakém poměru je příspěvek na provoz 
poskytnutý z rozpočtu města přepočtený na jednoho návštěvníka.

Rok      2005 2006 2007 2008    2009

Příspěvek na 1 návštěvníka (Kč)  389  434  414 485 503

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2008  2009

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:   3 052  3 314
Tržby za prodané zboží:   43  28
Provozní dotace:    11 714  12 593
Účelová dotace:    1 752  1 711

Náklady
Spotřeba energie:    966  989
Spotřeba materiálu:    1 282  1 453
Mzdové náklady celkem:   7 027  7 276
Ostatní služby:    2 980  3 842
Odpisy majetku:    799  788

Hospodářský výsledek:  50  163
N
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Základní údaje            
Název: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 000 79 651
Ředitel: MVDr. David Nejedlo
Telefon: 482 710 616–7
E-mail: info@zooliberec.cz
Internet: www.zooliberec.cz

Charakteristika            
Nejstarší zoologická zahrada na území bývalého Československa vznikla 
v roce 1919 a v roce 2009  oslavila devádesáté výročí založení. Rok 
se proto nesl ve znamení oslav. Ke konci roku 2009 chovala zahrada 
téměř patnáct set zvířat ve 164 druzích. Jako jediná zoologická zahrada 
v republice zajišťuje chov bílé formy tygra indického, dále má největší 
chovnou skupinu šimpanzů, chová téměř vyhubeného osla somálského 
a jako jediná ZOO v Evropě nabízí chov vzácných takinů čínských. 
V uplynulém období ZOO Liberec zajišťovala chod Centra pro zvířata 
v nouzi Archa a Středisko ekologické výchovy Divizna. Hlavní činností 
Centra pro zvířata v nouzi Archa je provoz útulku pro psi a kočky 
a provoz stanice pro handicapované volně žijící živočichy. Středisko 
ekologické výchovy Divizna se specializuje na environmentální výchovu 
pro děti z mateřských, základních a středních škol, pořádání odborných 
seminářů, exkurzí a dílen pro studenty pedagogických fakult a pedagogů 
volnočasových kroužků. 

Cukrárna Čapí hnízdo
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Statistika            
Rok     2005  2006  2007 2008 2009

Počet pracovníků:    74  79  82 87 87
Stav chovaných zvířat (kusů):   1 105  939  945 1 871 1 483
Chovaných druhů (kusů):   177  160  166 173 164
Výše soběstačnosti, včetně darů (%): 54  51  51 49 48
Počet návštěvníků (tisíce):   339  341  384 374 378

Zhodnocení činnosti            
Rozhodnutím zřizovatele byl ustanoven Fond investic příspěvkových 
organizací, z něhož se hned podařilo čerpat prostředky na projektovou 
dokumentaci několika projektů, zlepšujících chovatelské podmínky zvířat, 
jako např. přírodní zastřešení nad částí výběhu žiraf Rothschildových. 
Další významný posun zahrada zaznamenala v projektu Centra aktivního 
odpočinku Lidové sady, kde v rámci integrovaného plánu rozvoje města 
může dosáhnout na prostředky z fondů Evropské unie.
Mezi vzácné přírůstky, které se v ZOO Liberec podařilo v roce 2009 
odchovat, patří mimo jiné takin čínský, orlosup bradatý či velbloud 
dvouhrbý. Do zahrady přibyla zebra Chapmanova, levhart čínský, levhart 
sněžný či tygr. Mezi zajímavé příchody patří též zvířata, která doplnila 
chovné páry či obohatila pestrost a diváckou přitažlivost expozice. 
Zahrada ale přišla o lachtana hřivnatého, oblíbenou bílou tygřici či jednu 
z žiraf Rothschildových. Do volné džibutské přírody byli z libereckého 
výběhu vypuštěni dva osli somálští a do Španělska byl navrácen jeden 
orlosup bradatý. 
Uplynulý rok se nesl ve znamení oslav 90. narozenin, které vyvrcholily 
9. 9. 2009, ale také kampaní EAZA Rok evropské šelmy. ZOO Liberec 
uspořádala více než dvacet mimořádných akcí, jako např. Gepardí den, 
ZOOmasopust, ZOO bez bariér, večerní prohlídky atd., ale i slavnostní 
křtiny nových přírůstků či charitativní akce. Organizace pokračovala 
v tvorbě elektronického měsíčníku Liberecká ZOO. Díky projektu 
Informační systém pro návštěvníky ZOO Liberec, který podpořila EU 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, byla nastartována rozsáhlá 
mediální kampaň, ZOO zcela změnila svou grafickou tvář. 
V rámci hlavní činnosti Centra pro zvířata v nouzi Archa byla poskytnuta 
péče 827 psům a 413 kočkám. Pro zvýšení kapacity byly pořízeny tři nové 
venkovní kotce se zateplenou boudou pro velké psy. Pracovnice centra 
taktéž pomohly 489 volně žijícím handicapovaným živočichům, mezi 
pravidelné akce patřil transfer ropuch a skokanů přes silnici ve Starém 
Harcově. V září 2009 získalo Centrum Archa akreditaci Ministerstva 
životního prostředí ČR k provozování stanice pro handicapovaná 
zvířata. 
Ve Středisku ekologické výchovy Divizna bylo realizováno dvaadvacet 
výukových programů na téma Máme rádi zvířata?, kterých se účastnilo 
422 žáků a studentů libereckch základních a středních škol. Dále centrum 
pořádalo odborné semináře, exkurze či pracovní dílny pro pedagogy 
a studenty pedagogickch škol či bylo koordinátorem mezinárodního 
projektu EKOŠKOLA pro Liberecký kraj.
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Hospodaření            
I když se náklady na provoz Zoologické zahrady Liberec stále zvyšují, hospodaření 
zahrady  skončilo v roce 2009 ziskem 171 tisíc Kč. Hlavní činnost skončila ve 
ztrátě -693 tisíc Kč, která byla kompenzována ziskem doplňkové činnosti ve výši 
864 tisíc Kč. Výrazný nárůst nákladů byl zaznamenán díky zvýšení sazby DPH z pěti 
na devět procent – týká se především nákupu krmiv. Výše samostatnosti dosáhla 
ve sledovaném roce 48 procent. Zoologické zahradě se dařilo realizovat několik 
projektů podpořených evropskými fondy, šlo především o projekty Informační systém 
pro návštěvíky ZOO Liberec, SEV Divizna školám a SEV Divizna pedagogům.

Statutární město Liberec dlouhodobě sleduje, v jakém poměru je příspěvek na provoz 
poskytnutý z rozpočtu města přepočtený na jednoho návštěvníka.

Rok      2005 2006 2007 2008    2009

Příspěvek na 1 návštěvníka (Kč): 43 58  64 75 64

Výnosy a náklady (tis. Kč)

Rok     2008  2009

Výnosy
Tržby z prodeje služeb:   22 599  24 252
Tržby za prodané zboží:   9 692  9 652
Provozní dotace:    36 878  32 975
Účelová dotace:    3 385  6 268

Náklady
Spotřeba energie:    5 535  5 332
Spotřeba materiálu:    10 274  11 515
Mzdové náklady celkem:   28 776  21 583
Ostatní služby:    8 249  8 429
Odpisy majetku:    8 551  8 241

Hospodářský výsledek:  801  171

Z
o

o
lo

g
ic

ká
 z

a
h

ra
d

a

Jezírko



24Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Příspěvkové organizace

K
o

m
u

n
it

n
í p

rá
ce

 L
ib

e
re

c,
 o

. 
p

. 
s.

Základní údaje            
Název: Komunitní práce Liberec, o. p. s.
Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Identifikační číslo: 272 75 558
Ředitelka: Klára Tekelyová
Telefon: 485 244 990, 485 244 834
E-mail: tekelyova.klára@magistrat.liberec.cz
Internet: www.kpliberec.cz

Charakteristika            
Obecně prospěšná společnost Komunitní práce Liberec vznikla v roce 2005, jejím 
zřizovatelem je statutární město Liberec a její hlavní činností je poskytování časově 
omezených pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané a tvorba společensky 
účelných pracovních míst zřizovaných pro uchazeče o zaměstnání. Doplňkovou činností je 
pak správa a základní údržba nemovitostí pro třetí osobu. 
V roce 2009 skončilo funkční období členovi správní rady JUDr. Marku Řeháčkovi, na jeho 
místo byla nominována Petra Svatoňová.
V červenci 2009 zahájilo město tzv. institut veřejné služby, čímž se rozumí pomoc při 
zlepšování životního prostředí, udržování čistot ulic a jiných veřejných prostranství, ale 
především zlepšení životní situace občanů ve stavu hmotné nouze. Veřejná služba je jedním 
z opatření, kterými město bojuje proti sociálnímu vyloučení. Mottem je: „Každý občan, který 
pracuje, se musí mít lépe než ten, který se práci vyhýbá“. Organizování a zabezpečení výkonu 
tohoto nového typu činnosti bylo městem přeneseno na obecně prospěšnou společnost 
Komunitní práce Liberec, která má praktické zkušenosti se zajišťováním veřejně prospěšných 
prací.
Zaměstnanci na veřejně prospěšné práce jsou operativně posíláni na různé úklidové, pomocné 
a údržbářské práce v Liberci. Díky příspěvku Úřadu práce v Liberci a z rozpočtu zřizovatele 
společnosti bylo v roce 2009 vytvořeno dvacet šest pracovních míst, z nichž jedno připadlo 
na výkon terénního koordinátora nového typu činnosti – veřejné služby. 
Velmi významná je spolupráce s neziskovými organizacemi, kam jsou v průběhu roku klienti 
veřejně prospěšných prací vysíláni na úklidové a pomocné práce. Je prováděno také ruční 
čištění města, jehož hlavním cílem je zlepšení vzhledu veřejných prostranství, komunikací 
a úklid městských budov. Tyto práce jsou vhodné pro obtížně umístitelné uchazeče, kterým 
není možné zajistit pracovní místo jiným způsobem, jsou to např. nekvalifikovaní, dlouhodobě 
nezaměstnaní, společensky nepřizpůsobiví lidé, žijící v sociálně vyloučených lokalitách, 
příslušníci národnostních menšin, starší padesáti let apod.

Statistika            

Rok    2006     2007     2008  2009

Počet odpracovaných hodin:  25 112   27 696  27 746  46 150
Příspěvek ÚP v Liberci*:  20 míst  20 míst  20 míst  26 míst
Počet pracovišť:   26     26     29  26
Období nejvyšších aktivit:  srpen   červen  červenec červenec

* Na kolik pracovních míst v roce 2009 přispěl Úřad práce Liberec
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Společnost zajišťuje i zlepšování vzhledu veřejných prostranství v Liberci Ruprechticích

Zhodnocení činnosti            
Za uplynulý rok se podařilo ve společnosti umístit 68 uchazečů o zaměstnání, z toho 
14 míst bylo dotováno ze státního rozpočtu a zbylých 54 pak spolufinancováno 
z evropského sociálního fondu. Společnost poskytovala služby téměř ve všech 
městských institucích. Zaměstnanci např. prováděli terénní úpravy, úklid či hrabání 
travnatých ploch ve sportovním areálu Svojsíkova a ve Skateparku, dále prováděli 
pravidelnou údržbu a odklízení sněhu či stěhování klientů v domech s pečovatelskou 
službou v ulicích Burianova, Borový vrch, Šimáčkova. Byli také nápomocni při 
vyklízení půd, stěhování nábytku, odklízení sněhu a úklidových pracech pro Centrum 
zdravotní a sociální péče či Komunitní středisko Kontakt. Zimní údržbu komunikací 
společnost poskytovala Zoologické zahradě Liberec, občanskému sdružení Focus 
Myklub, ale i osmi mateřským školám a sedmi základním školám. Ve sledovaném 
období odpracovali zaměstnanci na veřejně prospěšné práce více než 41 tisíc 
hodin, z nichž největší počet byl zaznamenán v měsíci červenci.
Ve spolupráci s odborem sociální péče získává společnost klienty na výkon veřejné 
služby, kteří pracují 20 až 30 hodin měsíčně. Od zřizovatele má společnost 
harmonogram lokalit, který počítá s využitím desetičlenné skupiny týdně. 
K pravidelným činnostem veřejné služby patří hrabání listí, likvidace černých 
skládek, odstraňování polomů, úklid odpadků na sídlištích, sekání travních ploch 
či odklízení sněhu na hlavních tepnách centra města, na sídlištích Františkov, 
Gagarinova, Doubí, Vesec, Ruprechtice, Rochlice atd. I pro výkon veřejné služby 
zaměstnává společnost klienty bez pracovních návyků a základního vzdělání, 
ze sociálně vyloučených lokalit, ale i občany se závislostí na návykové látky. 
V případě hrubého porušení pracovní kázně společnost s těmito klienty ukončuje 
spolupráci. Za sledované období se na veřejnou službu přihlásilo 115 klientů, z toho 
51 vykonává práci pravidelně a pět z nich si v průběhu výkonu veřejné služby našlo 
stálé zaměstnání. V rámci veřejné služby bylo odpracováno téměř 5 tisíc hodin.
Jako doplňkovou činnost nabízí společnost správu a základní údržbu nemovitostí 
nejčastěji pro městské společnosti a instituce. Na úklidové práce společnost 
zaměstnává mimo jiné i ženy na mateřské dovolené a díky spolupráci s obecně 
prospěšnou společností Rytmus i občany se zdravotním znevýhodněním.
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Hospodaření            
Společnost je i nadále podporována statutárním městem Liberec, v roce 2009 získala 
dotaci ve výši 2 800 000 Kč, která byla určena na úhradu provozních nákladů spojených 
s činností společnosti. Ve sledovaném období vykázala společnost Komunitní práce 
Liberec zisk ve výši 255 tisíc Kč. Kladný hospodářský výsledek bude převeden do 
rezervního fondu na pokrytí odpisů dlouhodobého hmotného majetku zakoupeného 
v roce 2009.

Výnosy a náklady

Rok    2007  2008  2009

Náklady celkem:   3 568 530 4 987 114 7 379 806
Výnosy celkem:   3 948 427 4 776 705 7 634 358
Hospodářský výsledek:  380 000 -196 462 254 552
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Pracovníci společnosti se podílejí i na úklidu sněhu 

na doskočišti můstků na Ještědu 
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	 Vážení spoluobčané, vážení rodiče,              
s odstupem jednoho roku vám opět předkládám zajímavý dokument 
o školství ve městě Liberci. Souhrn nejdůležitějších událost z našich 
mateřských a základních škol pochopitelně nevystihuje všechny detaily, 
přináší pouze zásadní statistické údaje o výchovně vzdělávací činnosti 
a personální a ekonomické situaci. 
Souhrnná výroční zpráva může nejednomu z čtenářů otevřít cestu 
k dalším informacím, které  získá z jednotlivých výročních zpráv popisovaných 
organizací. Ze zákona jsou veřejně přístupné, a proto jsou k dispozici 
v každé škole a školském zařízení. Podrobné výroční zprávy rovněž obsahují 
výstupy ČŠI a kontrolní zprávy orgánů pověřených kontrolní činností. 
Potřebné informace rovněž získáte na Odboru školství, kultury a sportu 
statutárního města Liberec. Úmyslně upozorňuji na tuto skutečnost. 
Nechceme před vámi nic tajit, naopak jsme potěšeni, když se veřejnost 
seznámí s problematikou našeho školství.
Průběh školního roku 2008/2009 se zásadním způsobem neodlišoval od 
předešlého období. Kapacita základních škol v Liberci byla a dlouhodobě bude 
dostatečná. Bohužel stejné hodnocení nemohu použít k mateřským školám, 
ty jsou již od roku 2006 díky vyšší porodnosti zcela vytíženy. Ze statistiky 
je zřejmé, že v Liberci můžeme očekávat nejvíce požadavků na umístění dětí 
do mateřských škol v letech 2012/2013. Teprve pak nastane zlom a my 
zřejmě budeme řešit opačný problém našeho školství. Uvedená skutečnost 
nás přivedla k tomu, že město Liberec již dříve přijalo rozhodnutí podpořit 
rozvoj soukromých škol, navyšovat kapacity stávajících předškolních zařízení 
například rekonstrukcemi a projektově připravit stavbu nových objektů. 
Kapacitu mateřských škol jsme meziročně navýšili o dalších více než sto 
míst na 2 650. Další místa v této době poskytly soukromé mateřské školy. 
Stojí za připomenutí, že 84 žáků umístěných v soukromých subjektech 
jsme dotovali částkou 6 500 korun ročně na jedno dítě.
Situace a úroveň regionálního školství nepochybně ovlivňuje každodenní 
život obyvatel města. Bez nadsázky však mohu říci, že všechny naše 
školy poskytovaly a poskytují solidní podmínky ke vzdělávání a souběžně 
s tím dávají jistoty stovkám našich občanů. Mimo jiné i proto, že školské 
organizace kromě svého hlavního poslání patří mezi největší zaměstnavatele 
v Liberci. Právě tyto skutečnosti jsou zavazující a vypovídají o vysoké míře 
naší zodpovědnosti.

Ing. Ondřej Červinka
náměstek primátora pro vzdělávání, sport, kulturu a cestovní ruch

statutárního města Liberec
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, ulice 5. května 64/49, 
příspěvková organizace
Sídlo: ulice 5. května 64/49, 460 01 Liberec
Identifikační číslo: 656 42 376
Ředitelka: Mgr. Hana Zábojníková
Telefon: 485 105 631
E-mail: info@zs5kveten.cz
Internet: www.zs5kveten.cz

Charakteristika            
Fakultní škola se sportovními třídami plavání, orientačního běhu a tenisu od 5. tříd se nachází 
v centru města. Rodiče spolu s dětmi oceňují kvalitní dopravní obslužnost. Škola využívá dvě 
samostatné budovy oddělené komunikací, přičemž v jedné je soustředěn 1. stupeň s deseti 
kmenovými třídami, zázemím školní družiny, malými tělocvičnami a s počítačovou učebnou. 
Hlavní budova s 2. stupněm je v ul. 5. května a je zde administrativní i výkonné sídlo školy. 
Kromě osmi kmenových tříd a odborných učeben se zde nalézá rovněž knihovna. Základní škola 
dlouhodobě spolupracuje s Technickou univerzitou Liberec. Vysokoškolští studenti zde absolvují 
řízenou pedagogickou praxi. Škola vyučuje podle schválených vzdělávacích programů Obecná 
škola a Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, ŠVP Delfín a dobíhající programy 
Obecná škola, Základní škola a Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Události a zajímavosti            
Účast v regionální soutěži organizované Libereckým krajem „Tvořivé třídy“
Spolupráce na výzkumu TUL a České školské inspekce o stavu dramatické výchovy v základních školách
Výměnné akce v rámci příhraniční spolupráce se školami v Německu a Polsku
Zapojení školy do projektu KIDS, který se zaměřoval na ekologickou výchovu
Názorná ekologická výchova s týdenními výjezdy dětí do ekocenter Střevlík a Hubertka
Více než dvě desítky významných umístění na školních vzdělávacích olympiádách a sportovních akcích 
Výuka online a aplikace nových programů 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   500  500
Skutečný počet žáků:   432  405
Počet tříd:    19  18
Z toho se zaměřením na TV:  5                     5
Počet žáků 1. stupeň:   247  235
Počet žáků 2. stupeň:   185  170
Prospělo s vyznamenáním:  215  221
Prospělo:    210  172
Neprospělo:    6  12
Umístění žáků:    
 - gymnázium  12  8
 - SOU, SOŠ  33  24
 - OU   14  15
Pedagogové:    
Učitelé:    28  25
Učitelé důchodci:   1  1
Učitelé bez kvalifikace:  3  2

5. května



3Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Základní školy 

5. května

Hospodaření            
Ve školním roce 2008/2009 průběžně probíhaly nutné opravy. V rámci investic 
byly pořízeny šatní skříňky a provedena úprava šaten 2. stupně. Mezi pořízené 
vybavení patří např. tiskárny, diaprojektory a ze sponzorského daru rovněž 
interaktivní tabule. Další finanční prostředky škola získala z různých grantů. 
Celková získaná částka převýšila 800 tis. Kč. Nejvíce škola obdržela z projektu 
Tvořivá škola, a to 340 tis. Kč na technické vybavení, pomůcky a učebnice 
a 245 tis. Kč z projektu Podpora moderních forem výuky.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     14 343 692 14 839 660
Dotace od obce:    4 309 190         4 476 312
Poplatky od žáků a rodičů:   1 266 979 1 526 552
Příjmy z hospodářské činnosti:  222 157              336 968
Ostatní příjmy:    67 541  115 955
          
Náklady
Investiční výdaje:   0  129 905
Neinvestiční výdaje:   19 838 331    20 977 319
Náklady na mzdy pracovníků:  10 114 219    10 546 970
Výdaje na učební pomůcky:  390 917        286 064
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  68 331  45 872

Hospodářský výsledek:   371 000           318 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace
Sídlo: Aloisina výšina 642, 460 15 Liberec
Identifikační číslo: 651 00 280
Ředitel: Mgr. Jaroslav Vykoukal
Telefon: 482 751 233
E-mail: info@zs-kunraticka.cz
Internet: www.zs-kunraticka.cz

Charakteristika            
Osmnáctitřídní základní škola s 1. a 2. stupněm se nachází v okrajové části Liberce. Součástí je 
patnáct odborných učeben, družina a samostatný pavilon jídelny s vlastní kuchyní. Ke škole patří 
dvě tělocvičny a venkovní hřiště s oválem. Pro 4.–5. a 9. ročník je navržen vzdělávací program 
nazvaný Základní škola. Pro 1.–3. a 6.–8. ročník program Škola pro život, škola pro všechny.
Vzhledem k poloze a spádovosti se jedná o sídlištní školu, a proto děti směruje na smysluplné 
využívání volného času. Například žáci z 2. stupně si mohou vybrat z široké nabídky odpoledních 
předmětů – např. konverzace v cizích jazycích, program technické dovednosti, účast v pěveckých 
sborech a informatika. V nabídce je rovněž celá řada sportovních kroužků.

Události a zajímavosti            
Vedení školy se úspěšně zapojilo do několika projektů s cílem posílit finanční rozpočet a obo-
hacovat vzdělávání
Společný projekt nazvaný Jsme partneři a přátelé, finančně podpořený Česko-německým fondem 
budoucnosti, umožnil návštěvu Berlína v doprovodu partnerů ze školy v německém Ebersbachu
Škola organizovala příhraniční setkání pěveckých sborů za účasti dětí z Polska a Německa
Pěvecký sbor Výšinka se účastnil celostátní soutěže Porta Musicae Nový Jičín
V únoru 2009 se podařilo zrealizovat DVD s dětskou operou německého autora Džbán s olivami, 
kterou nazpíval sbor Výšinky 2 a součástí byly i činoherní prvky
Pokračovala spolupráce s partnerskými školami Andert v Ebersbachu a základní školou a gym-
náziem v Porajówu
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   600  600
Skutečný počet žáků:   392  375
Počet tříd:    18  17
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků 1. stupeň:   206  212
Počet žáků 2. stupeň:   186  161
Prospělo s vyznamenáním:  217  218  
Prospělo:    175  156  
Neprospělo:    0  1  
Umístění žáků:    
 - gymnázium  11  6
 - SOU, SOŠ  41  45
 - OU   1  0
Pedagogové:    
Učitelé:    26  26
Učitelé důchodci:   0  3
Učitelé bez kvalifikace:  1  0

Aloisina 
výšina
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Hospodaření            
Materiální vybavení školy se neustále doplňuje a modernizuje. Snahou vedení 
bylo školu zapojit do několika projektů a získat další finanční prostředky z fondů 
poskytovaných v rámci EU. Ve sledovaném školním roce škola hospodařila 
s přebytkem více než 100 tis. Kč.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     14 597 456 15 054 743
Dotace od obce:    4 485 818 4 494 444
Poplatky od žáků a rodičů:   1 469 191 1 766 307
Příjmy z hospodářské činnosti:  521 838 709 976
Ostatní příjmy:    515 439 367 328

Náklady
Investiční výdaje:   0  0
Neinvestiční výdaje:   21 173 513 22 290 761
Náklady na mzdy pracovníků:  10 590 628 10 988 758
Výdaje na učební pomůcky:  338 063 219 214
Výdaje na vzdělávání pracovníků  96 440  130 878

Hospodářský výsledek:   416 000 102 000

Aloisina 
výšina
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace
Sídlo: Barvířská 38/6, 460 01 Liberec
Identifikační číslo: 656 35 612
Ředitel: Mgr. Miloslav Kuželka
Telefon: 485 108 790
E-mail: info@zs-barvirska.cz
Internet: www.zs-barvirska.cz

Charakteristika            
Základní škola Barvířská je kompletní devítitřídní škola. Ve svých výukových programech zahrnuje 
výběrové třídy se zaměřením na fotbal a aerobik. Do těchto tříd byli zařazeni žáci z celého Liberce 
a širokého okolí na základě výběru uskutečněného školou a trenérem sportovních tříd. V 1.–3. 
a 6.–8. ročníku se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu a ve 4.–5. a 9. ročníku 
podle vzdělávacího programu Základní škola. Od první třídy je zaváděna výuka anglického jazyka. 
Základní škola Barvířská je fakultní školou, ve které průběžnou pedagogickou praxi vykonávají 
studenti Technické univerzity Liberec. Pracuje v ní stabilní tým kvalitních učitelů, jejichž věkový 
průměr je přibližně čtyřicet let. Pedagogové společně se Sdružením rodičů dětem nabízejí 
rozmanitou škálu zájmových kroužků.

Události a zajímavosti            
Skupina žáků a učitelů partnerské německé školy z Augsburgu navštívila Liberec a zúčastnila se 
sportovního turnaje
Vedení školy zpracovalo pět rozvojových projektů a z grantů a dotací obdrželo více než sto tisíc korun
Pedagogové a žáci se společně zapojili do vydávání Sportovního zpravodaje
Vybrané třídy se zúčastnily Veletrhu dětské knihy
Sportovní den, Den ve škole a dětský den zorganizovali učitelé, rodiče a žáci pro mateřské školy z Liberce
Žáci se během roku zapojili do více jak dvou desítek soutěží, například do recitačních, sportovních, 
výtvarných, znalostních a dovednostních
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   400  400
Skutečný počet žáků:   269  252
Počet tříd:    12  12
Z toho se zaměřením:   2  1
Počet žáků 1. stupeň:   128  136
Počet žáků 2. stupeň:   141  110
Prospělo s vyznamenáním:  114  114
Prospělo:    124  105
Neprospělo:    18  15
Umístění žáků:    
 - gymnázium  6  6
 - SOU, SOŠ  36  34
 - OU   14  13
Pedagogové:    
Učitelé:    21  20
Učitelé důchodci:   1  1
Učitelé bez kvalifikace:  1  1

Barvířská
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Barvířská

Hospodaření            
Škola se ve sledovaném roce zapojila do mnoha rozvojových programů a všechny 
žádosti a dotace zaměřené na podporu výchovně vzdělávacího procesu byly 
kladně vyřízeny. Škola získala například z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
28 tis. Kč na akademii k 50. výročí školy, z Česko-německého fondu budoucnosti 
40 tis. Kč na pokračování projektu se zahraniční školou a z Fondu pro partnerskou 
spolupráci na stejný projekt 15 tis. Kč. V roce 2008 proběhla výměna vstupních 
dveří hlavní budovy, oprava dlažby a obkladů a byl dokončen koridor mezi hlavní 
budovou a školní jídelnou.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     10 242 075 10 629 457
Dotace od obce:    4 405 840 4 282 438
Poplatky od žáků a rodičů:   1 039 239 1 497 773
Příjmy z hospodářské činnosti:  948 129 733 162
Ostatní příjmy:    611 996 698 285
          
Náklady
Investiční výdaje:   174 990 299 900
Neinvestiční výdaje:   16 491 506 17 390 736
Náklady na mzdy pracovníků:  7 425 452 7 665 833
Výdaje na učební pomůcky:  327 308 166 498
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  28 002  44 732

Hospodářský výsledek:   756 000 450 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace
Sídlo: Broumovská 847/7, 460 01 Liberec
Identifikační číslo: 656 42 368
Ředitel: PaedDr. Vladimír Bůta
Telefon: 482 710 876
E-mail: zs29@volny.cz
Internet: www.zsbroumovska.cz

Charakteristika            
Sídlištní základní škola postupně prodělala rekonstrukci. V současnosti má komplex bezbariérových 
budov. S ohledem na ubývající počet žáků a ve snaze profilovat školu a zvýšit její atraktivitu nabídla 
rodičům dětí jazykové vzdělávání. V každém ročníku vznikala jedna třída s rozšířenou výukou 
jazyků. Od 3. třídy si žáci volí jeden cizí jazyk, buď angličtinu nebo němčinu. Na druhém stupni se 
kromě angličtiny a němčiny vyučuje také francouzština. Škola je zařazena do sítě fakultních škol 
TUL. Ve 4. ročníku vznikla speciální třída pro žáky s vývojovými poruchami učení. Další vzdělávání, 
které škola nabízí, je výuka počítačové gramotnosti a rozšířená výuka informatiky.
Již několik let udržují žáci prvního stupně kontakty s menšinovou školou Srbska zakladna šula v Rad-
woru – střediskové obci u Budyšína. Podobnou spolupráci zahájila s partnerskou školou z polského 
města Žary. Při škole působí necelé čtyři desítky zájmových kroužků a také dětský Školní parlament.

Události a zajímavosti            
Velmi významný pro rozvoj cizích jazyků byl projekt výměny s řeckou školou z Alexandroupolli
Učitelé a žáci navázali partnerské vztahy se školou z polského města Žary
Několikaleté působení sportovního klubu při Asociaci sportovních klubů se podařilo rozšířit o aerobik
Dokončena rekonstrukce některých tříd na 2. stupni
Žáci 8. tříd se zapojili do testování Scio a mohli lépe posoudit své studijní předpoklady a úroveň 
znalostí z matematiky a českého jazyka
V rámci mimoškolní a zájmové činnosti vznikla nabídka v 27 zájmových kroužcích
Žáci se účastnili soutěží, například ve znalostech z matematiky, českého jazyka a fyziky
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   580  580
Skutečný počet žáků:   449  422
Počet tříd:    21  19
Z toho se zaměřením:   4  2
Počet žáků 1. stupeň:   207  199
Počet žáků 2. stupeň:   242  223
Prospělo s vyznamenáním:  182  168
Prospělo:    258  247
Neprospělo:    9  6
Umístění žáků:    
 - gymnázium  8  7
 - SOU, SOŠ  67  72
 - OU   0  0
Pedagogové:    
Učitelé:    31  29
Učitelé důchodci:   1  1
Učitelé bez kvalifikace:  2  2

Broumovská
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Hospodaření            
Ve sledovaném období došlo k několika investičním výdajům. Zřizovatel provedl 
po etapách rekonstrukci školy, a to školní jídelny a výdejny. V další etapě se 
zrekonstruoval spojovací krček a postavila se nová šatna pro 1. stupeň, která 
začala sloužit svému účelu. Rovněž byla dokončena rekonstrukce 1. stupně, 
tělocvičny a 2. stupně. Škola hospodařila se ziskem téměř tři čtvrtě milionu 
korun.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     16 342 787 15 218 458
Dotace od obce:    8 528 649 7 327 533
Poplatky od žáků a rodičů:   1 134 879 1 507 828
Příjmy z hospodářské činnosti:  442 579 517 316
Ostatní příjmy:    651 298 161 578 

Náklady
Investiční výdaje:   0  0
Neinvestiční výdaje:   26 288 169 23 609 700
Náklady na mzdy pracovníků:  11 533 601 10 900 813
Výdaje na učební pomůcky:  258 682 329 985
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  46 949  62 191

Hospodářský výsledek:   369 444 706 697

Broumovská
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace
Sídlo: Česká 354, 463 12 Liberec
Identifikační číslo: 640 40 364
Ředitelka: PaedDr. Jitka Mikešová
Telefon: 485 130 357
E-mail: 22@zs-vesec.cz, mikesova@zs-vesec.cz
Internet: www.zs-vesec.cz

Charakteristika            
Škola prošla postupnou rekonstrukcí a modernizací, aby odpovídala rostoucím požadavkům 
na výchovně vzdělávací proces a potřebám učitelů i žáků. Stavební úpravy vytvořily 
bezbariérovým přístupem podmínky pro vzdělávání a výchovu žáků s tělesným postižením. 
Kvalitní pedagogický sbor učitelů s aprobacemi pro všechny vzdělávací předměty základní 
školy včetně tří cizích jazyků a informatiky garantuje rovný přístup ke vzdělávání všem 
žákům. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími odbornými 
pracovišti pak také individuální přístup k žákům s vývojovými poruchami učení a žákům ze 
sociálně znevýhodněného prostředí. Škola nabízí navíc rozšířenou výuku jazyků, zatím od 
3. postupného ročníku. Dlouholetá vzájemně výhodná spolupráce s Fakultou přírodovědně- 
humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci přinesla základní škole statut fakultní 
školy, poskytující zázemí pro řízenou praxi studentů, vedení zájmových kroužků a besed.

Události a zajímavosti            
Podařilo se realizovat koncepční cíl, v každém školním roce vybudovat novou specializovanou 
učebnu, přičemž ve školním roce vznikla z kabinetu fyziky nová učebna francouzského jazyka
Ve školním roce pracovalo celkem čtyřicet skupin zájmových činností, nejoblíbenější byla 
keramika, kickbox, informatika, florbal aj. 
K naplňování cílů školního vzdělávacího programu přispěly motivační akce, např. Vlajkový den, 
Velikonoční a Vánoční dílny, AJ s písničkou, alternativní výjezdy, spolupráce s organizací Čmelák, 
účast na soutěžích, např. Architektura Prahy, účast na soutěžích a olympiádách – AJ, NJ, MA

 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   568  568
Skutečný počet žáků:   533  541
Počet tříd:    22  23
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků 1. stupeň:   336  328
Počet žáků 2. stupeň:   197  199
Prospělo s vyznamenáním:  307  322
Prospělo:    216  200
Neprospělo:    3  6
Umístění žáků:    
 - gymnázium  14  11
 - SOU, SOŠ  46  44
 - OU   1  0
Pedagogové:    
Učitelé:    32  35
Učitelé důchodci:   0  0
Učitelé bez kvalifikace:  6  6

Česká
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Hospodaření            
Škola získala zdarma plazmovou televizi a k desetiletému užívání další nákladnou 
techniku v rámci projektu Školní informační kanál. Z Fondu pro podporu a rozvoj 
vzdělávání SML byla poskytnuta dotace 38 400 Kč na vzdělávací aktivity 2. tříd 
Škola v lese, cesta za vodou, život na louce. Dále škola získala dotaci 13 566 Kč 
od Krajského úřadu LK na dopravu na celostátní přehlídku dětských sborů a 20 tis. 
Kč z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML na nahrávání vánočního CD.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     16 441 620 17 173 504
Dotace od obce:    3 835 377 3 831 209
Poplatky od žáků a rodičů:   1 660 655 2 006 028
Příjmy z hospodářské činnosti:  777 410 1 077 014
Ostatní příjmy:    206 914 317 174

Náklady
Investiční výdaje:   232 000 0
Neinvestiční výdaje:   22 414 486 24 117 659
Náklady na mzdy pracovníků:  11 786 900 12 388 643
Výdaje na učební pomůcky:  611 824 399 858
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  30 653  57 378

Hospodářský výsledek:   507 000 287 000

Česká
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace
Sídlo: Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec
Identifikační číslo: 689 75 147
Ředitel: Mgr. Ivo Svatoš
Telefon: 485 130 257
E-mail: zs39@volny.cz
Internet: www.dobiasova.cz

Charakteristika            
Škola byla postavena s maximální navrženou kapacitou 680 žáků a je největším zařízením 
zřizovatele na území Liberce. Vytváří velmi dobré vzdělávací podmínky, přičemž kvalitní podporu 
v tomto směru poskytuje dlouholeté partnerství s Technickou univerzitou Liberec, která zde 
má fakultní školu Pedagogické fakulty. Škola má sportovní zaměření a orientuje se na lehkou 
atletiku. S tímto programem koresponduje venkovní areál navržený pro atletické disciplíny, hřiště 
pro házenou, odbíjenou, tenis, košíkovou. Sportovní zaměření podporují také dvě tělocvičny. 
K zázemí rovněž patří rehabilitační centrum s bazénem, saunou a vířivkou. Řadu let škola 
organizuje výměnné pobyty dětí a učitelů s nizozemským Amersfoortem. Žáci společně vytvářejí 
projekty, které později prezentují před ostatními spolužáky a také rodiči.

Události a zajímavosti            
Do programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ředitel školy předložil projekt, který má 
prostřednictvím získaných prostředků z EU napomoci dalšímu vybavení školy moderní technikou
V květnu 2009 se škola zapojila do projektu ŠIK (Školní Informační Kanál)
Škola opět organizovala výměnný pobyt s dětmi z Amersfoortu v Nizozemsku
Za účasti trenérů atletiky a učitelů se uskutečnil nábor nových žáků do sportovní přípravky, 
pořadatelé byli zklamáni z nižšího zájmu veřejnosti
Škola byla oceněna za kvalitně zvládnuté pořadatelství sportovně vědomostní soutěže pro 20 škol z Liberce 
Při příležitosti Dne učitelů se konalo netradiční vyučování, kdy žáci 2. stupně učili na 1. stupni
Žáci obou stupňů měli příležitost zúčastnit se zájezdů do Chorvatska a Francie
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   680  680
Skutečný počet žáků:   638  632
Počet tříd:    28  28
Z toho se zaměřením:   4  4
Počet žáků 1. stupeň:   370  377
Počet žáků 2. stupeň:   268  255
Prospělo s vyznamenáním:  316  356
Prospělo:    310  274
Neprospělo:    12  2
Umístění žáků:    
 - gymnázium  14  23
 - SOU, SOŠ  60  52
 - OU   0  0
Pedagogové:    
Učitelé:    38  38
Učitelé důchodci:   5  4
Učitelé bez kvalifikace:  6  4

Dobiášova
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Dobiášova

Hospodaření            
Organizace vytvořila z vlastní činnosti příjem 216 tis. Kč. Tento zisk byl 
zřizovatelem rozdělen částkou 80 tis. Kč do Fondu odměn a částkou 216 tis. Kč 
do Rezervního fondu. Celkem škola hospodařila se ziskem více než 283 tis. Kč.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     18 890 541 19 049 925
Dotace od obce:    14 327 192 14 715 494
Poplatky od žáků a rodičů:   171 600 142 909
Příjmy z hospodářské činnosti:  966 741 976 989
Ostatní příjmy:    403 957 420 340

Náklady
Investiční výdaje:   0  74 905
Neinvestiční výdaje:   34 084 978 35 022 778
Náklady na mzdy pracovníků:  13 853 652 13 967 584
Výdaje na učební pomůcky:  470 110 175 514
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  46 308  32 321   

Hospodářský výsledek:   675 053 283 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, 
Husova 142/44, příspěvková organizace
Sídlo: Husova 142/44, 460 01 Liberec
Identifikační číslo: 727 41 554
Ředitelka: Mgr. Blanka Reindlová
Telefon: 485 104 412
E-mail: info@zskola.cz
Internet: www.zskola.cz

Charakteristika            
Škola s rozšířenou výukou jazyků je umístěna v blízkém okolí centra s velmi dobrým napojením na 
městskou dopravu. Celkové vybavení moderními informačními technologiemi je na velmi solidní úrovni 
a překračuje průměr ostatních libereckých škol. Ověřuje nový vzdělávací program, jehož prioritou 
stále zůstává rozšířená výuka jazyků. Cílem je dosažení cizojazyčných kompetencí evropského 
rámce u dvou jazyků. Škola se každoročně účastní nejen regionálních a celorepublikových, ale 
i mezinárodních projektů. Ministerstvem zahraničí SRN byla vybrána jako partnerská škola do 
celosvětové iniciativy „Školy – partneři budoucnosti“. Tato iniciativa nabízí škole velmi atraktivní 
příležitosti. Od školního roku 1995/96 má certifikát Fakultní školy FPHP TU v Liberci.

Události a zajímavosti            
V průběhu školního roku byly zrekonstruovány rozvody vody a suterénní prostory šaten
Škola získala nejvyšší ocenění v jazykových, matematických a zeměpisných olympiádách
Účast v jedenácti regionálních a celorepublikových projektech přinesla více než 150 tis. Kč a 14 tis. €
Podepsána partnerská smlouva mezi školou a SRN
Delegace školy se zúčastnila první společné konference partnerských škol střední Evropy v Berlíně
Dialog Liberec–Augsburg byl název akce pro skupinu třeťáků a čtvrťáků v partnerském městě Augsburgu
Projekt Mosty byl určen pro žáky 2. a 4. ročníků a zaměřil se na tvorbu kalendáře s tematikou mostů
Na 55 žáků 2. stupně prožilo sedm dnů ve Velké Británii
Škola se stala nositelem pilotního projektu při testování výsledků ve vzdělávání společností SCIO

 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   434  434
Skutečný počet žáků:   413  426
Počet tříd:    16  16
Z toho se zaměřením:  0  0  
Počet žáků 1. stupeň:  230  255
Počet žáků 2. stupeň:  183  171
Prospělo s vyznamenáním:  311  308
Prospělo:    112  105
Neprospělo:    1  4
Umístění žáků:    
 - gymnázium  30  33
 - SOU, SOŠ  20  29
 - OU   0  0
Pedagogové:    
Učitelé:    33  33
Učitelé důchodci:   1    
Učitelé bez kvalifikace:  1  3

Husova
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Husova

Hospodaření            
Během letních prázdnin proběhla zásadní rekonstrukce suterénních prostor 
určených jako šatny. Celá akce byla financována z více zdrojů, podílel se na ní jak 
zřizovatel, tak i rodiče a Nadace Presicosa. Škola získala další finanční prostředky 
z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec (8 tis. Kč), 
z fondu Libereckého kraje na obnovení a rozšíření žákovské knihovny (40 tis. 
Kč). Dále byly podpořeny projekty Mosty z fondu Comenius Sokrates (10 tis. €) 
a Goethe – Institut částka 4 tis. € na projekt Školy – partneři pro budoucnost.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     12 878 383 13 802 902
Dotace od obce:    3 654 513 3 813 033
Poplatky od žáků a rodičů:   232 050 116 595
Příjmy z hospodářské činnosti:  438 887 501 818
Ostatní příjmy:    237 590 313 907
          
Náklady
Investiční výdaje:   0  0
Neinvestiční výdaje:   17 116 810 18 350 335
Náklady na mzdy pracovníků:  9 283 599 9 943 133
Výdaje na učební pomůcky:  369 040 276 508
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  116 430 57 032

Hospodářský výsledek:   324 613 198 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, 
Jabloňová 564/43, příspěvková organizace
Sídlo: Jabloňová 564/43, 460 01 Liberec
Identifikační číslo: 656 42 350, 482 726 538
Ředitelka: Mgr. Alena Hakelová
Telefon: 482 725 220
E-mail: zs21@volny.cz
Internet: www.zsjablonova.cz

Charakteristika            
Od roku 1989 se škola specializuje na rozšířenou výuku hudební výchovy a v tomto zaměření setrvala 
doposud. Její součástí je základní umělecká škola. Ta zajišťuje nástrojovou výuku pro žáky této školy 
v rámci rozšířené výuky hudební výchovy. Vyučuje se podle vzdělávacího programu Základní škola 
a podle ŠVP s názvem Harmonická škola na ZŠ a také podle osnov pro rozšířenou výuku hudební 
výchovy a učebního plánu pro hudební obory na ZUŠ. Škola má statut fakultní a studenti TUL na ní 
vykonávají svou pedagogickou praxi. Dlouhodobě škola spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel 
a občanským sdružením Eurytmie a Carola. Při škole působí pěvecké sbory Karolka, Carola, Červík 
Pepík a rovněž soubor bicích nástrojů Aries.

Události a zajímavosti            
Škola dokončila víceúčelovou učebnu s možností výuky zpěvu a hry na hudební nástroje a práce na 
PC, akce je zařazena mezi největší a nejnákladnější ve školním roce
V průběhu roku proběhlo žákovské a učitelské šetření faktorů ovlivňujících úspěšnost školy nazvané 
„Barvy života“
Pedagogové a žáci se zapojili do mnoha různých kulturních a společenských akcí pořádaných městem 
Liberec a Libereckým krajem, například vystupovali v knihovně, na vánočních koncertech atd.
Škola byla nositelem celoročního pilotního projektu pořádaného společností Čmelák „Krajina kolem nás“
Pokračovala spolupráce a výměnné pobyty se základní školou v německém Stuttgartu
Konalo se několikadenní podzimní a jarní soustředění souborů Carola, Karolka a Aries 

Statistika            
Školní rok   2007/2008  2008/2009

Kapacita školy:   480 (ZUŠ: 400)  480 (ZUŠ: 400)
Skutečný počet žáků:   401 (ZUŠ: 367)  387 (ZUŠ: 367)
Počet tříd:    17   17
Z toho se zaměřením:   9   9 
Počet žáků 1. stupeň:   216    223
Počet žáků 2. stupeň:   185    164
Prospělo s vyznamenáním:  209  (ZUŠ: 262) 210 (ZUŠ: 276)
Prospělo:    187  (ZUŠ: 105) 170 (ZUŠ: 84)
Neprospělo:    5   7      (ZUŠ: 1)
Umístění žáků:    
 - gymnázium  4   12
 - SOU, SOŠ  50   36
 - OU   0   0
Pedagogové:    
Učitelé:    25    25 (ZUŠ: 23)
Učitelé důchodci:   2    4   (ZUŠ: 2)
Učitelé bez kvalifikace:  0    0   (ZUŠ: 2)

Jabloňová
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Jabloňová

Hospodaření            
V letošním roce škola pořídila novou interaktivní tabuli do učebny zeměpisu 
a další drobné pomůcky pro výuku. Finanční prostředky získala škola nebo 
spolupracující občanská sdružení od statutárního města Liberec (196 800 Kč) 
na financování koncertů, akci Škola v lese a nákup vibrafonu nebo od Krajského 
úřadu Libereckého kraje (50 tis. Kč) na výměnný zájezd žáků do SRN. 
Z ESF se škole podařilo získat na projekt Školní poradenské pracoviště přes 
4,5 mil. Kč.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     21 201 308 21 609 727
Dotace od obce:    5 375 176 4 951 444
Poplatky od žáků a rodičů:   2 105 195 2 374 533
Příjmy z hospodářské činnosti:  613 608 783 548
Ostatní příjmy:    229 281 251 589
         
Náklady
Investiční výdaje:   0  94 850
Neinvestiční výdaje:   28 906 657 29 917 105
Náklady na mzdy pracovníků:  15 317 534 15 635 544
Výdaje na učební pomůcky:  353 133 121 672
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  38 863  13 240

Hospodářský výsledek:   618 000 54 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, 
příspěvková organizace
Sídlo: Ještědská 354/88, 460 08 Liberec
Identifikační číslo: 727 43 212
Ředitelka: Mgr. Jiřina Medvedíková
Telefon: 482 770 445, 485 152 077
E-mail: zs07@volny.cz
Internet: www.zs-jestedska.cz

Charakteristika            
Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy dětí od 6. tříd se zaměřuje na lyžování, volejbal 
dívek, krasobruslení, doplňkový sport florbal. Orientaci školy na sport doplňuje plavecký bazén. Ve 
školním roce si děti vybíraly z nabídky sedmi volitelných předmětů a tří nepovinných. Na 1. i na 2. 
stupni pokračovala průběžná a souvislá pedagogická praxe studentů FPHP TUL, ve školní družině 
to byli studenti SPgŠ a Pedagogického lycea Na Bojišti. Na škole aktivně pracuje SRPDŠ.

Události a zajímavosti            
Dvě třídy 1. stupně vyjely na ozdravné pobyty do Horního Maxova a do Maxova u Sloupu
Školní volejbalistky se zúčastnily soustředění v Itálii
Žáci celé školy připravili výtvarnou soutěž, která navazovala na Veletrh dětské knihy, s tematikou 
Svět techniky aneb Svět fantazie – svět J. Verna
Žáci školy sebrali 2 620 kg PET lahví a kolem 70 tis. kg starého papíru 
8. třída s paní učitelkou ČJ uspořádala multikulturní setkání s osmi cizinci, kteří se v TUL učí český jazyk
„Nejsme tu sami“– tak se jmenoval speciální školní výlet zaměřený na stmelení školního kolektivu, 
jednalo se o projekt studentky PF TUL
Škola se zapojila do mezinárodního jazykového projektu ABC – Linguatour, výsledkem bylo 
vytvoření výukové hry pro němčinu ve čtyřech jazykových verzích
Čtrnáctidenní letní tábor v srpnu – Jindřichovice pod Smrkem

 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   620  620
Skutečný počet žáků:   598  591
Počet tříd:    26  26
Z toho se zaměřením:   4  4
Počet žáků 1. stupeň:   342  344
Počet žáků 2. stupeň:   256  245
Prospělo s vyznamenáním:  372  360
Prospělo:    226  226
Neprospělo:    0  3
Umístění žáků:    
 - gymnázium  23  19
 - SOU, SOŠ  44  60
 - OU   12  7
Pedagogové:    
Učitelé:    34  36
Učitelé důchodci:   3  4
Učitelé bez kvalifikace:  1  2

Ještědská
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Ještědská

Hospodaření            
Škola provedla o prázdninách výměnu oken v převážné části školy, jsou hotovy 
dva pavilony ze čtyř. V jedné třídě byla vyměněna podlahová krytina, došlo 
k opravě přístupové cesty ke školní družině, byla vymalována tělocvična. Ve 
sledovaném období vykázala škola hospodářský výsledek blížící se půl milionu 
korun (z části nevyčerpané prostředky na energie).

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     17 852 793 18 169 665
Dotace od obce:    4 477 202 4 585 799
Poplatky od žáků a rodičů:   171 250 175 250
Příjmy z hospodářské činnosti:  218 514 246 103
Ostatní příjmy:    13 742  10 842

Náklady
Investiční výdaje:   0  0
Neinvestiční výdaje:   22 295 257 22 719 755
Náklady na mzdy pracovníků:  12 562 964 12 879 664
Výdaje na učební pomůcky:  198 747 173 376
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  66 600  85 180

Hospodářský výsledek:   438 000 468 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Kaplického 384,     
příspěvková organizace
Sídlo: Kaplického 384, 463 12 Liberec
Identifikační číslo: 727 43 379
Ředitelka: Mgr. Vladimíra Kulichová, od 1. 8. 2009 Mgr. Pavel Zeronik
Telefon: 485 134 626
E-mail: skola@zs-kaplickeho.cz
Internet: www.zs-kaplickeho.cz

Charakteristika            
Škola přivítala své 20. výročí od otevření nového objektu, který měl významně doplnit občanskou 
vybavenost v sídlištní zástavbě liberecké čtvrti Doubí. V důsledku odlivu žáků (stárnutí sídliště, 
nejistota nástupu dětí na druhý stupeň apod.) byla postupně využívána pouze budova nové školy 
a to i pro školní družinu. V současnosti zde vyučují podle vzdělávacího programu Základní škola 
a podle ŠVP. Nabídka volitelných předmětů obsahuje konverzace v cizím jazyce, semináře z ma-
tematiky či českého jazyka, ale také informatiku, výtvarné dílny či tvorbu školního časopisu a do-
mácnost. Školní družina byla situována do budovy v Proletářské ulici, ale s ohledem na populační 
vývoj byla přemístěna do nově upravených prostor školy.

Události a zajímavosti            
Škola byla pořadatelem nebo partnerem několika sportovních soutěží, vědomostních olympiád 
a turnajů
Druhý rok pokračoval projekt nazvaný Schránka důvěry, který žákům umožňuje svěřit se s pro-
blémy a napomáhá s odstraněním šikany
Škola získala dar v hodnotě pět tisíc korun za dobrou reprezentaci na sportovně-vědomostních 
hrách pořádaných Nadací Syner
Škola nanečisto je nový projekt, který předškolákům z MŠ představuje základní školu 
Kaplického
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   270  270
Skutečný počet žáků:   164  168
Počet tříd:    9  9
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků 1. stupeň:   75  87
Počet žáků 2. stupeň:   89  81
Prospělo s vyznamenáním:  65  73
Prospělo:    92  78
Neprospělo:    5  10
Umístění žáků:    
 - gymnázium  2  5
 - SOU, SOŠ  24  22
 - OU   0  0
Pedagogové:    
Učitelé:    14  17
Učitelé důchodci:   2  2
Učitelé bez kvalifikace:  3  0

Kaplického
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Kaplického

Hospodaření            
V oblasti investic přetrvává záměr realizovat rekonstrukci topení, výměnu nábytku 
v jídelně a nákup moderní vyučovací techniky. V letních měsících měla probíhat 
druhá etapa výměny oken v celé budově školy. Z rozhodnutí zřizovatele však 
nebyla realizována. Rozpočet školy byl ve sledovaném období vyrovnaný.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     6 636 029 7 007 259
Dotace od obce:    2 701 426 2 848 977
Poplatky od žáků a rodičů:   383 528 467 679
Příjmy z hospodářské činnosti:  357 011 385 920
Ostatní příjmy:    132 574 15 437

Náklady
Investiční výdaje:   0  0
Neinvestiční výdaje:   10 210 458 10 719 169
Náklady na mzdy pracovníků:  4 850 702 5 090 792
Výdaje na učební pomůcky:  150 298 58 900
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  25 132  13 376

Hospodářský výsledek:   0  6 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Křižanská 80, příspěvková organizace
Sídlo: Křižanská 80, 460 10 Liberec
Odloučená pracoviště: Žákovská 67, Liberec 20, 
Heřmánkova 95, Liberec, vedoucí: Mgr. Yvona Molnárová
Identifikační číslo: 727 41 791
Ředitelka: Mgr. Eva Slováková
Telefon: 482 712 603
E-mail: zs18@volny.cz
Internet: www.zsostasov.cz

Charakteristika            
Je prezentována jako škola rodinného typu. Výuka probíhá v klidném prostředí okrajové části města 
Liberce.  Budovy 1. a 2. stupně jsou od sebe oddělené, vzdálené asi pět set metrů. Škola je dlouhodobě 
zapojena do programu Spokojené dítě ve škole.  Má vypracovaný Školní vzdělávací program s názvem 
Škola pro spokojené a zdravé děti. Oba programy respektují žáka jako jednotlivce a osobnost. Škola 
zajišťuje péči o nadané žáky, ale s obdobnou intenzitou se věnuje i problematice dětí se specifickými 
vývojovými poruchami a zdravotními problémy. Ve škole vykonávají studenti FPHP TUL řízenou praxi.

Události a zajímavosti            
Ve školním roce bylo otevřeno 16 zájmových kroužků, a to keramiky, sborového zpěvu, zdra-
vovědy, turistiky a další
V nabídce volitelných předmětů byl např. literárně filmový seminář, informatika a praktika z ekologie
Pro zvýšení efektivity a atraktivity vyučovacího procesu začalo tzv. projektové vyučování, 
jehož součástí byl projekt Děti dětem
Škola ve spolupráci s Lesy ČR a městem Liberec budovala naučnou a prožitkovou stezku na 
Ještědském hřebenu
Žáci se zapojili do organizace VII. Ostašovského jarmarku
S gymnáziem v Jelení Hoře (Polsko) se podařilo rozvinout spolupráci na několika projektech 
zaměřených na koncepci školství
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   280  280
Skutečný počet žáků:   259  226 + 31
Počet tříd:    11  9 + 2
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků 1. stupeň:   147  121 + 31
Počet žáků 2. stupeň:   112  105
Prospělo s vyznamenáním:  135  121 + 18
Prospělo:    122  102 + 11
Neprospělo:    2  2 + 1
Umístění žáků:    
 - gymnázium  3  7
 - SOU, SOŠ  27  25
 - OU   1  0
Pedagogové:    
Učitelé:    19  17 + 3
Učitelé důchodci:   1  1
Učitelé bez kvalifikace:  0  3

Křižanská
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Křižanská

Hospodaření            
Škola získala celkem 405 822 Kč v rámci realizovaných projektů financovaných 
z cizích zdrojů. Nejvíce získala z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost v rámci EU, a to 191 476 Kč v rámci projektu Síť tvořivých 
škol na technické vybavení a pomůcky. Celkem 72 tis. Kč se škole podařilo získat 
od Magistrátu města Liberec do rozvoje vzdělávání.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     9 346 413 10 337 743
Dotace od obce:    3 042 766 3 593 605
Poplatky od žáků a rodičů:   785 842 906 268
Příjmy z hospodářské činnosti:  175 433 236 246
Ostatní příjmy:    201 023 88 503
          
Náklady
Investiční výdaje:   0  0
Neinvestiční výdaje:   13 418 478 15 044 178
Náklady na mzdy pracovníků:  6 622 216 7 368 390
Výdaje na učební pomůcky:  168 281 113 858
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  46 847  49 761

Hospodářský výsledek:   133 000 118 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
Sídlo: Lesní 575/12, 460 01 Liberec
Identifikační číslo: 467 44 924
Ředitel: Mgr. Bc. Jiří Dvořák
Telefon: 482 710 670
E-mail: info@zslesni.cz
Internet: www.zslesni.cz

Charakteristika            
Škola je umístěná v okrajové části Liberce a dlouhodobě pro svou kvalitu vyhledávaná rodiči 
nastupujících žáků. Splňuje požadavky vysokého standardu základní školy poskytující kvalitní služby 
žákům a rodičům. Tyto snahy směřují k pojetí komunitní školy v regionu města Liberce. V rámci 
ČR patří k tzv. inovativním školám, které reagují na společenské změny poptávky a vědeckého 
výzkumu. Škola usiluje o vlastní trvalý rozvoj. V popisovaném období je zařazena do pokusného 
ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu ve všech ročnících. Je zařazena do sítě 
fakultních škol a studenti TUL na ní vykonávají řízenou pedagogickou praxi. 
 

Události a zajímavosti            
Podíl žáků, kteří prospěli s vyznamenáním, dosáhl 63 procent
Byl vypracován dlouhodobý záměr školy na období let 2009-2013 zaměřený na kvalitativní 
změny ve vzdělávacím programu
Podařilo se zkvalitnit vybavení ICT technikou, vnitřní síť školy je již dostupná ve všech budovách
Začala spolupráce s Libereckým tenisovým klubem v oblasti péče o talenty
Uskutečnilo se týdenní soustředění dětí školy a souboru Lesněnky v Itálii
Širší spolupráce se ZOO Liberec a účast žáků na vzdělávacích akcích zaměřených na ochranu 
přírody, ekologii a humanitární pomoc
Škola patří mezi zakládající členy sítě programu Zdravá škola, ředitel je krajský koordinátor sítě 
škol podporujících zdraví
Zpracováno a realizováno celkem šest žádostí o granty a dotace (zaměření na zkvalitnění výuky)  

 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   600  600
Skutečný počet žáků:   511  523
Počet tříd:    20  21
Z toho se zaměřením:   20  21  
Počet žáků 1. stupeň:   332  321
Počet žáků 2. stupeň:   179  215
Prospělo s vyznamenáním:  339  335
Prospělo:    170  201
Neprospělo:    2  0
Umístění žáků:    
 - gymnázium  25  17
 - SOU, SOŠ  19  42
 - OU   3  0
Pedagogové:    
Učitelé:    32  34
Učitelé důchodci:   0  2
Učitelé bez kvalifikace:  1  2

Lesní
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Lesní

Hospodaření            
Škola je zapojena do mnoha projektů. Základním přínosem je partnerství, 
a následovně k 1. 9. 2009 řízení v projektu OPVK Síť tvořivých škol Libereckého 
kraje. Z tohoto dotačního programu škola ve sledovaném roce obdržela 385 400 Kč 
na technicko-materiální pomoc, 50 tis. Kč na didaktické materiály a 150 tis. Kč 
na pomůcky pro výuku fyziky. Škola dále participuje na dalších čtyřech 
projektech Evropských strukturálních fondů.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     16 232 257 17 326 519
Dotace od obce:    3 415 929 3 492 015
Poplatky od žáků a rodičů:   1 683 401 2 030 183
Příjmy z hospodářské činnosti:  885 905 885 905
Ostatní příjmy:    441 088 547 808
          
Náklady
Investiční výdaje:   149 524 240 000
Neinvestiční výdaje:   22 429 021 22 429 021
Náklady na mzdy pracovníků:  11 868 830 12 608 610
Výdaje na učební pomůcky:  475 706 399 376
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  64 112  59 573

Hospodářský výsledek:   229 000 201 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118,    
příspěvková organizace
Sídlo: Na Výběžku 118, 460 15 Liberec
Identifikační číslo: 727 41 716
Ředitelka: Mgr. Miluše Menšíková
Telefon: 482 750 719
E-mail: skola@zsharcov.cz
Internet: www.zsharcov.cz

Charakteristika            
Škola nemá speciální zaměření, avšak řídí se vzdělávacími programy, z nichž jeden je nazván Máme 
k sobě blíž a druhý Základní škola. Vyučuje se etická výchova a pedagogové dbají na vztahy a řešení 
konfliktů. Škola se zaměřuje na multikulturní vztahy. Tento trend je pojímán nikoli jako začleňování 
žáků-cizinců, ale také jako vnitřní postoje pedagogů k dětem. Žáci jsou vedeni k spoluvytváření 
pravidel soužití. Osvědčená spolupráce je s TUL, která společně s učiteli vede pedagogické praxe 
studentům FPHP.

Události a zajímavosti            
Ve školním roce byly dokončeny dvě počítačové učebny pro výuku až 23 žáků
Účast dětí na okresním kole Matematické olympiády škole přinesla z různých kategorií 2. a 4. 
místo
Zpracováno a podáno celkem deset projektů s žádostí o finanční podporu z cizích zdrojů
Projektové dny, zvláště na prvním stupni, vycházely z tématu školního roku: Děti dětem, Zažít 
spolu, Tvořivé dílny atd.
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   193  193
Skutečný počet žáků:   190  182
Počet tříd:    9  9
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků 1. stupeň:   110  105
Počet žáků 2. stupeň:   80  77
Prospělo s vyznamenáním:  104  120
Prospělo:    85  65
Neprospělo:    1  2
Umístění žáků:    
 - gymnázium  6  6
 - SOU, SOŠ  13  22
 - OU   2  0
Pedagogové:    
Učitelé:    14  16
Učitelé důchodci:   0  0
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Na Výběžku
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Na Výbežku

Hospodaření            
Mimo státních dotací a dotací od obce škola získala finanční prostředky převážně 
z grantů (82 541 Kč). Prostředky byly čerpány z grantů statutárního města 
Liberec, Krajského úřadu Libereckého kraje, Nadace Syner a Nadace J. Luxe. 
Škola získala další finanční prostředky sběrem papíru (20 938 Kč). Ve sledovaném 
období hospodařila s přebytkem 104 tis. Kč

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     7 785 390 7 972 935
Dotace od obce:    2 159 149 2 116 987
Poplatky od žáků a rodičů:   629 426 727 237
Příjmy z hospodářské činnosti:  309 881 353 084
Ostatní příjmy:    111 615 276 019
          
Náklady
Investiční výdaje:   0  0
Neinvestiční výdaje:   10 848 336 11 341 600
Náklady na mzdy pracovníků:  5 276 184 5 765 147
Výdaje na učební pomůcky:  190 689 199 656
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  50 021  7 258

Hospodářský výsledek:   147 000 104 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace
Sídlo: Oblačná 101/15, 460 01 Liberec
Identifikační číslo: 467 44 908
Ředitel: Mgr. Josef Jiroušek
Telefon: 486 112 233
E-mail: skola@oblacna.cz
Internet: www.oblacna.cz

Charakteristika            
Nejstarší škola v Liberci se zaměřuje na výuku výpočetní techniky. Tento program je integrován i do 
ostatních předmětů. Mimo vzdělávacího programu aplikuje dva projekty v rámci vzdělávání, a sice 
projekt EXTRA, který poskytuje žákům rozšířené vzdělávání v oblasti výpočetní techniky a projekt 
ECDL. Ten umožňuje žákům získat evropský certifikát počítačové gramotnosti. Při škole dlouhodobě 
působí Městská stanice mladých techniků. Každoročně pro děti z celého Liberce jsou otevírány 
kroužky i z oboru informatiky. Škola také pořádá výukové kurzy pro dospělé osoby, bez rozdílu věku. 
Je vedena jako školicí středisko pro pedagogické pracovníky Libereckého kraje v rámci programu 
SIPVZ. Mimo kroužků zaměřených na internet a počítačovou grafiku škola nabízí např. horolezectví, 
chovatelství či vaření a výuku italštiny nebo ruštiny. Škola je zařazena do sítě tzv. fakultních škol TUL, 
v nichž je organizována řízená praxe vysokoškoláků. 

Události a zajímavosti            
Škola prošla úspěšnou akreditací střediska ECDL a stala se certifikovaným testovacím střediskem
Na škole s úspěchem skončil projekt nazvaný Centra sportu s finanční podporou ve výši 60 tisíc Kč, 
z nichž se podařilo zabezpečit větší sportovní akce
Byl vypracován a přijat nový projekt nazvaný Cestujeme po Evropě
Během roku se žáci účastnili 21 sportovních soutěží, z nichž si v šesti případech odnášeli 
nejvyšší ceny
Na počátku roku uskutečnila ČŠI šetření za účelem hodnocení podmínek a výsledků vzdělávání s po-
zitivními závěry pro kontrolovanou školu
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   320  320
Skutečný počet žáků:   296  282
Počet tříd:    12  12
Z toho se zaměřením:   9  9
Počet žáků 1. stupeň:   127  124
Počet žáků 2. stupeň:   169  158
Prospělo s vyznamenáním:  165  157
Prospělo:    130  124
Neprospělo:    1  1
Umístění žáků:    
 - gymnázium  7  19
 - SOU, SOŠ  33  39
 - OU   11  0
Pedagogové:    
Učitelé:    22  19
Učitelé důchodci:   1  0
Učitelé bez kvalifikace:  4  3

Oblačná



29Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Základní školy 

Oblačná

Hospodaření            
Na škole probíhá projekt Centrum sportu s finanční podporou 60 tis. Kč ročně. 
Škole byl přijat rovněž dlouhodobý projekt Cestujeme po Evropě dotovaný 
z Fondu pro rozvoj vzdělávání SML. Škola nevynaložila ve sledovaném roce žádné 
investiční výdaje a hospodařila se ziskem přes 57 tis. Kč.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     10 300 500 10 798 896
Dotace od obce:    2 393 419 2 507 657
Poplatky od žáků a rodičů:   936 769 970 223
Příjmy z hospodářské činnosti:  475 577 292 307
Ostatní příjmy:    108 777 20 941
          
Náklady
Investiční výdaje:   0  0
Neinvestiční výdaje:   13 721 894 14 298 723
Náklady na mzdy pracovníků:  7 269 857 7 695 349
Výdaje na učební pomůcky:  175 382 294 770
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  46 464  18 156

Hospodářský výsledek:   122 576 57 050
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace
Sídlo: Sokolovská 328, 460 14 Liberec 
Odloučené pracoviště: nám. Míru 212/2, Liberec, vedoucí: Mgr. Milena Kučerová
Identifikační číslo: 689 74 639
Ředitelka: Mgr. Ludmila Moravcová
Telefon: 481 120 586
E-mail: skola@zssokol.cz
Internet: www.zssokol.cz

Charakteristika            
Plně organizovaná škola s 1. až 9. postupným ročníkem má od 1. 7. 2007 odloučené pracoviště 
se sídlem nám. Míru 212/2 v Liberci. Poskytuje vzdělání dle vzdělávacího programu Základní škola 
a dle ŠVP základní vzdělávání. Škole je propůjčen statut Fakultní škola Pedagogické fakulty Technické 
univerzity Liberec. Učitelé se snaží nabízet podnětné, tvůrčí a estetické prostředí, dobré vybavení 
školy a odborných učeben. Při škole působí dvě občanská sdružení, a sice Rada rodičů a přátel školy  
a  Školní sportovní klub, jenž sdružuje jak žáky, tak zaměstnance školy se zájmem o sport.  

Události a zajímavosti            
V roce 2009 došlo z podnětu Českého volejbalového svazu a MŠMT ke změně statutu sportovních 
tříd se zaměřením na volejbal, ze sportovních tříd vznikla tzv. Sportovní střediska
Při škole jsou tzv. „Ekologická praktika“ zaměřená například na projekty Modré nebe, Les ve škole a další 
Anglický jazyk mají možnost žáci vstřebávat od 1. ročníku formou zájmového kroužku, od 3. ročníku 
je angličtina zařazena jako povinný předmět
Škola je zapojena do projektu English Time, díky kterému proniká angličtina do výuky i ostatních předmětů 
V rámci projektů a projektových dní se rozvíjí spolupráce s jinými libereckými školami a se školou 
Am Burgteich v Žitavě (Německo)
V novém školním roce byla otevřena řada zájmových kroužků se sportovním zaměřením 
(gymnastický, plavecký), výtvarný, fotografický, se zaměřením na keramiku a další
Účast dětí v 16. ročníku výtvarné soutěže O zlatý štětec

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   660  660
Skutečný počet žáků:   492  268 + 222
Počet tříd:    21  11 + 10
Z toho se zaměřením:   9  9  
Počet žáků 1. stupeň:   271  161 + 120
Počet žáků 2. stupeň:   221  107 + 102
Prospělo s vyznamenáním:  242  149 + 130
Prospělo:    242  118 + 90
Neprospělo:    8  1 + 2
Umístění žáků:    
 - gymnázium  19  4 + 5
 - SOU, SOŠ  47  25 + 35
 - OU   1  1 + 3
Pedagogové:    
Učitelé:    40  17 + 14
Učitelé důchodci:   3  4
Učitelé bez kvalifikace:  0  1

Sokolovská
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Sokolovská

Hospodaření            
V rámci investic proběhly rekonstrukce 2. tříd na hlavním i odloučeném pracovišti 
a dále rekonstrukce herny školní družiny na odloučeném pracovišti. Mimo 
rozpočet školy byly v rámci projektu „Městská karta“ ve školních jídelnách na 
obou pracovištích nainstalovány čtečky karet a opraven havarijní stav schodišť 
k vedlejším vchodům na obou pracovištích. Škola získala v rámci projektu Síť 
tvořivých škol Libereckého kraje 200 tis. Kč. na technické vybavení, 40 tis. Kč 
na metodiku výuky činnostního učení a 100 tis. Kč na pomůcky výuky fyziky. 
Z projektu Podpora moderních forem výuky na základních školách v Libereckém 
kraji pak zhruba 150 tis. Kč na interaktivní tabule, diaprojektory a notebooky.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     14 897 037 20 383 225
Dotace od obce:    5 486 891 7 186 498
Poplatky od žáků a rodičů:   1 891 799 2 635 633
Příjmy z hospodářské činnosti:  981 477 972 245
Ostatní příjmy:    710 730 1 086 72  
         
Náklady
Investiční výdaje:   115 734 246 000
Neinvestiční výdaje:   23 522 163 31 979 814
Náklady na mzdy pracovníků:  10 828 472 15 152 665
Výdaje na učební pomůcky:  454 159 176 090
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  33 387  117 331

Hospodářský výsledek:   445 000 284 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Švermova 114/38,    
příspěvková organizace
Sídlo: Švermova 114/38, 460 10 Liberec
Identifikační číslo: 708 84 978
Ředitelka: Mgr. Jarmila Hegrová
Telefon: 485 151 255
E-mail: zs12@volny.cz
Internet: www.zssvermova.cz

Charakteristika            
Škola s 1. – 9. postupným ročníkem se nachází v liberecké čtvrti Františkov, je dostupná městskou 
hromadnou dopravou. V průměru se počet žáků ve škole pohybuje kolem 215. Objekt tvoří komplex 
čtyř pavilonů, a sice učebního, stravovacího, tělovýchovného a původní „staré“ budovy. Při výchově 
se rovněž zaměřuje na ekologickou výchovu. Vzhledem k menšímu počtu dětí panuje ve škole 
„rodinná“ atmosféra. Každý vyučující zná žáky školy i s jejich klady a nedostatky. Každý žák zná 
dobře zaměstnance školy, na každého z nich se může kdykoli obrátit s žádostí o radu a pomoc. Žáci 
jsou vedeni k pocitu sounáležitosti a spoluzodpovědnosti za „svou“ školu.

Události a zajímavosti            
Škola realizuje sedm projektů: Školy v pohybu, Ekoškola, Praktická výchova dětí a mládeže 
Libereckého kraje, Školní poradenské středisko, Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní 
vzdělávání v libereckých základních školách, Zkvalitnění výuky technických předmětů za účelem 
rozšíření možností orientace žáků a studentů, Adopce na dálku
Akce nazvaná Den projektů měla zábavnou formou propojit děti a jejich rodiče
Společně se ZOO Liberec se děti zapojily do akce organizované na podporu evropských šelem
Škola již druhý rok rozvíjí spolupráci se ZŠ v polském Zawidově, která se především soustředila 
na elektronickou výměnu informací 
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   375  375
Skutečný počet žáků:   209  203
Počet tříd:    9  9
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků 1. stupeň:   105  100
Počet žáků 2. stupeň:   104  88
Prospělo s vyznamenáním:  94  84
Prospělo:    111  102
Neprospělo:    4  2
Umístění žáků:    
 - gymnázium  5  4
 - SOU, SOŠ  30  24
 - OU   0  0
Pedagogové:    
Učitelé:    14  14
Učitelé důchodci:   3  0
Učitelé bez kvalifikace:  3  1

Švermova
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Švermova

Hospodaření            
Během roku škola realizovala nutné opravy na rozvodech elektrického vedení, 
výměnu oken ve velké i malé tělocvičně, další úpravy pozemku relaxačního 
prostředí a další drobné opravy. Škola obdržela celkem 94 500 Kč z různých 
grantových programů. Nejvíce peněz z Ekofondu SML na projekt Přístupová 
cesta a od Krajského úřadu Libereckého kraje odboru životního prostřední 
a zemědělství pak dotaci 29 500 Kč na program Strážci světel.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     7 821 562 3 786 484
Dotace od obce:    4 833 788 1 466 980
Poplatky od žáků a rodičů:   463 640 253 376
Příjmy z hospodářské činnosti:  809 190 99 706
Ostatní příjmy:    733 764 426 734

Náklady
Investiční výdaje:   350 000 120 286
Neinvestiční výdaje:   13 587 487 6 009 997
Náklady na mzdy pracovníků:  6 097 497 3 097 031
Výdaje na učební pomůcky:  205 052 19 566
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  23 996  21 211

Hospodářský výsledek:   1 074 000 592 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace
Sídlo: U Soudu 369/8, 460 01 Liberec
Identifikační číslo: 727 43 131
Ředitelka: Mgr. Libuše Ševčíková
Telefon: 485 108 417
E-mail: skola@zsusoudu.cz
Internet: www.zsusoudu.cz

Charakteristika            
Plně organizovaná škola má 1. až 9. třídy, tři oddělení školní družiny a školní jídelnu. Vyučuje podle 
vzdělávacího programu Základní škola a podle ŠVP pro ZV s názvem Škola bez rozdílů. Zaměřuje se 
na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, především na žáky s poruchami učení, čemuž 
odpovídá vzdělání učitelů. Škola těsně spolupracuje například s pedagogicko-psychologickou 
poradnou, Centrem Generace, Státním zdravotním ústavem, Probační a mediační službou, 
Okresním a krajským soudem a s dalšími odbornými pracovišti v Liberci. Dlouhodobé praktické 
zkušenosti prokázaly, že si žáci školy přednostně vybírají technické učební či studijné obory, 
a proto je tomuto trendu přizpůsobena nabídka volitelných předmětů.

Události a zajímavosti            
V lednu 2009 se uskutečnily Dny otevřeních dveří, při nichž žáci představili svou školu budoucím prvňákům
V rámci výuky občanské výchovy se žáci účastnili soudního přelíčení
Škola se zapojila do několika veletrhů, například Educa, Veletrh zdraví a životního stylu, Veletrh 
dětské knihy
Škola obsadila 1. místo na akci „Jičín – město pohádek“
Žáci 8. tříd se v Radostíně účastnili pilotního projektu „O zdraví na vlastní kůži“
Tradiční škola v přírodě v tomto školním roce proběhla formou týdenního pobytu 50 dětí ve Svoru
Žáci 4. ročníků se zapojili do dopravní soutěže
Děti čtou nevidomým dětem, tak se jmenuje akce organizovaná Krajskou vědeckou knihovnou 
v Liberci a škola do ní přispěla formou unikátní zvukové nahrávky
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   340  340
Skutečný počet žáků:   294  282
Počet tříd:    17  17
Z toho se zaměřením:   8  8
Počet žáků 1. stupeň:   156  152
Počet žáků 2. stupeň:   138  130
Prospělo s vyznamenáním:  106  102
Prospělo:    181  171
Neprospělo:    7  7
Umístění žáků:    
 - gymnázium  7  1
 - SOU, SOŠ  34  34
 - OU   0  0
Pedagogové:    
Učitelé:    25  25
Učitelé důchodci:   2  0
Učitelé bez kvalifikace:  3  3

U Soudu
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U Soudu

Hospodaření            
Ve sledovaném období škola hospodařila s 333 tis. Kč. Škola je zapojena do 
několika rozvojových a mezinárodních programů. 

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     12 913 961 14 178 411
Dotace od obce:    3 455 267 3 402 841
Poplatky od žáků a rodičů:   956 488 983 158
Příjmy z hospodářské činnosti:  334 811 347 349
Ostatní příjmy:    116 198 21 956

Náklady
Investiční výdaje:   297 536 125 000
Neinvestiční výdaje:   17 621 266 18 600 492
Náklady na mzdy pracovníků:  9 188 771 10 167 784
Výdaje na učební pomůcky:  357 313 94 358
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  19 520  28 370

Hospodářský výsledek:   155 000 333 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace
Sídlo: U Školy 222/6, 460 07 Liberec
Identifikační číslo: 640 40 402
Ředitel: Mgr. Radek Hanuš
Telefon: 485 151 015
E-mail: zs16@volny.cz
Internet: www.zsuskoly.cz

Charakteristika            
Škola klade důraz na kvalitní výuku prioritních předmětů – matematiky, českého jazyka, cizích 
jazyků (angličtina a němčina) a výpočetní techniky. Je fakultní školou Technické univerzity v Liberci, 
v níž studenti FPHP vykonávají řízenou praxi. Poloha školy předurčuje její zaměření na lední hokej. 
Sportovní orientace má více než třicetiletou tradici. Od 3. do 9. třídy fungují na škole sportovní třídy. 
Vyučuje se podle vzdělávacích programů Základní škola a Základní škola s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy, dále pak podle ŠVP pro ZV s názvem Sportem ke zdraví, školou k poznání a vědění. Školní 
vyučování probíhá ve dvou budovách. V hlavní historické budově z roku 1905 se nachází třídy 
3. – 9. ročníků, v budově II se učí děti 1. a 2. třídy a rovněž je zde umístěna školní družina.

Události a zajímavosti            
Škola se zapojila do projektu Podpora moderních forem vzdělávání na základních školách 
v Libereckém kraji a získala dotaci ve výši téměř pět milionů korun na výstavbu víceúčelového 
dětského parku v areálu Městského stadionu v Liberci
Několik nejvyšších cen si odnesli žáci z okresních a krajských soutěží ve florbalu a v rychlobruslení
Celkem 34 dětí absolvovalo dvoudenní zájezd do Německa nazvaný Noc na pláži v Karibiku
Škola se zapojila do programu Adopce na dálku, žáci na tuto aktivitu vybrali pět tisíc korun, za které 
pomohou uhradit vyučování a pomůcky jedenáctileté dívce ze Zambie
Jeden týden byla výuka ve třídě 2. A podřízena projektu a tématu Zelenina
Škola obsadila 1. místo na okresním kole matematické olympiády
V dubnu se zúčastnilo 136 žáků, rodičů a zaměstnanců školy již druhého Školního výstupu na Ještěd

 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   450  450
Skutečný počet žáků:   293  307
Počet tříd:    15  15
Z toho se zaměřením:   7  7
Počet žáků 1. stupeň:   145  147
Počet žáků 2. stupeň:   148  160
Prospělo s vyznamenáním:  125  101
Prospělo:    158  200
Neprospělo:    7  6
Umístění žáků:    
 - gymnázium  5  2
 - SOU, SOŠ  22  40
 - OU   1  3
Pedagogové:    
Učitelé:    19  21
Učitelé důchodci:   1  0
Učitelé bez kvalifikace:  2  1

U Školy
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U Školy

Hospodaření            
Zisk z hospodářské činnosti (276 tis. Kč) je využíván k lepšímu materiálnímu 
vybavení a opravám interiérů budov. Neplánovanou investici, která musela 
být řešena s použitím rezervního fondu, zavinila velká bouře s bleskem. Došlo 
k vyhoření školního serveru, telefonní přípojky, spálení síťových karet u mnoha 
školních počítačů a ochromení tiskáren. Škola v daném roce hospodařila 
s hospodářským výsledkem 139 tis. Kč.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     10 500 973 11 399 774
Dotace od obce:    3 990 888 3 859 476
Poplatky od žáků a rodičů:   801 820 722 810
Příjmy z hospodářské činnosti:  418 992 603 586
Ostatní příjmy:    599 227 191 631
          
Náklady
Investiční výdaje:   54 886  0
Neinvestiční výdaje:   15 960 417 16 688 037
Náklady na mzdy pracovníků:  7 703 905 8 236 750
Výdaje na učební pomůcky:  323 866 180 092
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  38 249  39 563

Hospodářský výsledek:   352 000 139 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace
Sídlo: Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec
Identifikační číslo: 467 46 757
Ředitel: Mgr. Milan Regner
Telefon: 488 880 160
E-mail: skola@vrchlickeho.cz
Internet: www.vrchlickeho.cz

Charakteristika            
Škola je zaměřena na výpočetní techniku. Žáci vybraných tříd mají kromě běžné výuky podle 
rozšířených osnov pro třídy s matematickým a přírodovědným zaměřením ve svém rozvrhu 
zařazenu informatiku. Zaměření odpovídá vzdělávacím programům Základní škola s rozšířenou 
výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Základní škola a podle ŠVP pro ZV s názvem 
Pavlovická škola. Škola disponuje celkem 21 učebnami z toho jich je pět odborných, dále 
jednou laboratoří a jednou tělocvičnou. Mezi volitelnými předměty škola nabízela druhý cizí 
jazyk, psaní na stroji a výpočetní techniku.

Události a zajímavosti            
Z provozních důvodů byla otevřena pouze jedna 5. třída, vybraným dětem byla nabídnuta možnost 
nepovinného předmětu – informatiky
Podařilo se rozšířit spolupráci s tělovýchovnými a dalšími organizacemi, které se podílejí na vyžití žáků 
v areálu školy
Škola uzavřela projekt Šikana po 2 letech, který zhodnotil dlouhodobé působení pedagogů a žáků
Žáci navštívili Sasko (SRN) a Velkou Británii, vybraní žáci měli soustředění v Chorvatsku
Testování žáků 3. a 7. tříd „Kalibro“ potvrdilo, že úroveň školy je nad průměrem ČR
Dovybaveny všechny třídy 1. stupně dvěma počítači s LCD monitory, téměř polovina z nich má v po-
pisovaném školním roce připojení k internetu pomocí wifi
Žáci převážně z devátých tříd se vypravili do Prahy s velmi zajímavým záměrem, navštívit přednášku 
Ufo v dějinách lidstva 
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   450  450
Skutečný počet žáků:   394  370
Počet tříd:    17  17
Z toho se zaměřením:   5  4
Počet žáků 1. stupeň:   204  190
Počet žáků 2. stupeň:   190  180
Prospělo s vyznamenáním:  218  199
Prospělo:    174  166
Neprospělo:    2  3
Umístění žáků:    
 - gymnázium  11  7
 - SOU, SOŠ  41  40
 - OU   0  0
Pedagogové:    
Učitelé:    30  28
Učitelé důchodci:   2  1
Učitelé bez kvalifikace:  3  7

Vrchlického
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Vrchlického

Hospodaření            
Škola realizovala několik programů, jež byly financovány především z dotačních 
programů SML a dále Nadace Syner a Sběrných surovin. Celková částka činila 
70 tis. Kč a z nich největší část pokryla dotace na program s názvem 
Latinskoamerický den. Škole se opět podařilo naplňovat příjmy z doplňkové 
činnosti, a to především pronájmem výpočetní techniky, zajištění akcí pro jiné 
subjekty a další. Škola hospodařila se ziskem 129 tis. Kč.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     13 629 906 13 552 849
Dotace od obce:    3 319 922 3 604 935
Poplatky od žáků a rodičů:   1 276 081 1 421 003
Příjmy z hospodářské činnosti:  720 846 971 117
Ostatní příjmy:    175 174 237 808
          
Náklady
Investiční výdaje:   0  80 000
Neinvestiční výdaje:   18 922 307 19 659 204
Náklady na mzdy pracovníků:  9 680 832 9 817 760
Výdaje na učební pomůcky:  412 670 173 118
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  18 991  57 344

Hospodářský výsledek:   232 000 129 000
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4,   
příspěvková organizace
Sídlo: Gollova 394/4, 460 01 Liberec
Identifikační číslo: 727 41 953
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Hajduková
Telefon: 488 577 790, 731 528 620
E-mail: skola@gollovka.cz; zvs1@volny.cz
Internet: www.gollovka.wz.cz

Charakteristika            
Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu zvláštní školy. Umožňuje vzdělání 
se speciálním programem, připravuje žáky pro další studium a praxi. Dlouhodobě je tato 
škola zaměřena více na praxi, teorie je vyučována s nižší náročností. S tímto zaměřením je 
velmi potřebná pro děti, které pro své vrozené předpoklady nemohou uspět v učivu základní 
školy. Od června 1997 škola patří mezi tzv. fakultní školy. Spolupracuje s FPHP Technické 
univerzity v Liberci. Škola svým žákům nabízí nejrůznější zájmové aktivity. Získané znalosti 
a dovednosti mají žáci možnost uplatnit v nejrůznějších akcích a soutěžích. 

Události a zajímavosti            
Učitelé v průběhu roku organizují různé aktivity mimo klasické vyučovací hodiny, např. soutěž 
v počítačových dovednostech a soutěže Co má znát každý žák, Poznáváme zvířata 
Zahájena přestavba školní jídelny a její přeměna na výdejnu
Pedagogický sbor na dálku „adoptoval“ chlapce z Keni a podporu jej ve studiu na střední škole
Škola pořádala sportovní a kulturní akce pro žáky okolních základních škol, například Vesecký G – 
čtyřboj, Vánoční nota, Den v přírodě
Každá třída během roku navštívila několik akcí v rámci programu Mládež a kultura, jednalo se 
především o Naivní divadlo Liberec, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Experimentální studio a sál 
Lidových sadů
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   114  114
Skutečný počet žáků:   97  99
Počet tříd:    9  9
Z toho se zaměřením:   9  9
Počet žáků 1. stupeň:   42  42
Počet žáků 2. stupeň:   55  57
Prospělo s vyznamenáním:  27  29
Prospělo:    64  68
Neprospělo:    6  0
Umístění žáků:    
 - gymnázium  0  0
 - SOU, SOŠ  13  12
 - OU   0  0
Pedagogové:    
Učitelé:    13  14
Učitelé důchodci:   1  1
Učitelé bez kvalifikace:  1  1

Gollova
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Gollova

Hospodaření            
Škole se ve sledovaném roce podařilo uspět s projektem Prevence společensky 
nežádoucích jevů a tvorba pozitivního sociálního klimatu ve škole – vzdělávání 
pedagogů. V rámci programu Krajského úřadu Libereckého kraje Preventivní 
programy realizované školami obdržela dotaci 24 tis. Kč. Hospodářský výsledek 
škola udržela v kladných číslech.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     7 932 694 8 639 864
Dotace od obce:    818 769 989 973
Poplatky od žáků a rodičů:   698 013 656 546
Příjmy z hospodářské činnosti:  104 440 118 027
Ostatní příjmy:    19 861  40 176

Náklady
Investiční výdaje:   0  0 
Neinvestiční výdaje:   9 330 041 10 302 345
Náklady na mzdy pracovníků:  5 604 382 6 225 429
Výdaje na učební pomůcky:  66 705  77 958
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  12 084  30 392

Hospodářský výsledek:   149 763 63 214
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Základní údaje            
Název školy: Základní škola praktická a Základní škola speciální, 
Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace
Sídlo: Orlí 140/7, 460 01 Liberec 3
Identifikační číslo: 727 42 038
Ředitelka: PaedDr. Dana Studničková
Telefon: 485 104 489
E-mail: zvs03@volny.cz
Internet: www.ssorli.info

Charakteristika            
Škola je snadno dostupná všem žákům, nachází se v blízkosti veřejné dopravy. Navštěvují ji žáci ze 
všech městských částí Liberce i z blízkých obcí. Základní škola praktická je určena pro vzdělávání 
žáků, kteří z mentálních důvodů nejsou schopni vyhovět nárokům základní školy. Základní škola 
speciální je určena dětem, které nejsou schopny zvládnout požadavky základní školy praktické. Třídy 
jsou naplněny nejvýše do počtu patnácti žáků. Dětem je věnována individuální péče, učitelé se zde 
přibližují ke schopnostem a možnostem každého žáka. Učení probíhá především činnostní, neklade 
se důraz na teoretické vědomosti, ale na praktické schopnosti. Proto je v popředí pracovní vyučování. 
Po absolvování 9. ročníku se žáci mohou hlásit do učebních oborů. V nabídce zájmových kroužků je 
výpočetní technika, ruční práce, hudební nástroje, kroužky keramiky. Žáci je mohou navštěvovat zdarma.

Události a zajímavosti            
Škola se podílela na organizaci světových sportovních her pro mentálně postižené Global Games, 
které se uskutečnily v Jablonci n. N. a v Liberci
Žáci se zúčastnili několika mistrovství ČR, například ve stolním tenise v Hradci Králové a v přes-
polním běhu
Pedagogové připravili pro žáky projektové dny – Srdíčkový den, Netradiční třídní schůzky atd.
Žáci si připravili speciální kulturní pásmo do Vánoční noty
Úspěšná soutěž v rychlosti a dovednosti skládání puzzlí měla pokračování, další ročník se 
uskutečnil v dubnu 
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   148 + 22 148 + 22
Skutečný počet žáků:   94 + 22 93 + 19
Počet tříd:    9 + 4  10 + 4
Z toho se zaměřením:   9 + 4  10 + 4
Počet žáků 1. stupeň:   28 + 22 37 + 19
Počet žáků 2. stupeň:   66  56
Prospělo s vyznamenáním:  14  22
Prospělo:    71 + 22 67 + 18
Neprospělo:    6  4 + 1
Umístění žáků:    
 - gymnázium  0  0
 - SOU, SOŠ  13  20
 - OU   0  0  
Pedagogové:    
Učitelé:    20  16
Učitelé důchodci:   4  0
Učitelé bez kvalifikace:  1  1

Orlí
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Orlí

Hospodaření            
Škola obdržela shodně 27 tis. Kč ze dvou grantů Krajského úřadu Libereckého 
kraje na programy Výuka hry na hudební nástroje a Komunitní systém prevence 
šikany. Od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pak získala 10 tis. Kč jako 
dar na pořízení pomůcek pro integrované žákyně v 1. ročníku ZŠ praktické. Škola 
skončila v hospodaření s nepatrnou ztrátou.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     10 743 840 10 135 322
Dotace od obce:    1 936 321 2 158 580
Poplatky od žáků a rodičů:   12 125  10 650
Příjmy z hospodářské činnosti:  37 935  23 503
Ostatní příjmy:    62 460  94 485
          
Náklady
Investiční výdaje:   0  0
Neinvestiční výdaje:   12 559 340 12 650 763
Náklady na mzdy pracovníků:  7 631 395 7 499 142
Výdaje na učební pomůcky:  159 376 56 683
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  35 502  21 654

Hospodářský výsledek:   195 406 - 33 150
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Základní údaje            
Název školy: Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 
příspěvková organizace
Sídlo: Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec
Identifikační číslo: 640 40 445
Ředitel: Mgr. Bc. Tomáš Kolafa
Telefon: 485 110 192
E-mail: info@zusliberec.cz
Internet: www.zusliberec.cz

Charakteristika            
Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v hudebním, literárně-dramatickém, tanečním 
a výtvarném oboru. Připravuje své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou 
činnost. Základní umělecká škola je zapojena do pilotního projektu zaměřeného na tvorbu 
Školního vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání. Hudební obor je rozdělen na 
oddělení klávesové, strunné, dechové, pěvecké a oddělení teoretických předmětů. Dalšími obory 
jsou výtvarný, taneční a literárně dramatický. Součástí školy jsou dislokované třídy v Chrastavě. 
Při škole pracuje Sdružení rodičů a Kruh přátel Severáčku.

Události a zajímavosti            
Škola se začala podílet na dvou nových mezinárodních projektech nazvaných Europera a Varhany 
v Žitavě, projekty pokračují až do roku 2013
ZUŠ se jako pozorovatel zúčastnila mezinárodního projektu Musicpoint Messiaen jenž je 
zaměřen na propagaci soudobé vážné hudby
Soubory, orchestry a sbory koncertovaly doma i v cizině, mezi nejvytíženější patří Žákovský Big 
Band ZUŠ Liberec vedený R. Mihulkou
Poprvé v historii se podařilo nahrát profilové multimediální CD všech oborů školy
Od 1. září 2009 se podařilo navýšit kapacitu školy o 40 žáků
Škola se účastnila 153 tuzemských a 13 zahraničních vystoupení 
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   1 807  1 807
Skutečný počet žáků:   1 807  1 807
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků 1. stupeň:   0  0
Počet žáků 2. stupeň:   0  0
Prospělo s vyznamenáním:  0  0
Prospělo:    0  0
Neprospělo:    0  0
Umístění žáků:    
 - gymnázium  0  0
 - SOU, SOŠ  0  0
 - OU   0  0
Pedagogové:    
Učitelé:    73  75
Učitelé důchodci:   15  11
Učitelé bez kvalifikace:  0  1

Frýdlantská
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Frýdlantská

Hospodaření            
Ve sledovaném roce došlo ke kompletní výměně osvětlení v koncertním sále. 
Organizace vykázala hospodářský výsledek s částkou 684 tis. Kč. Hospodářský 
výsledek byl rozdělen následovně: 177 tis. Kč přiděleno do fondu odměn 
a 508 tis. Kč pak do rezervního fondu.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     25 846 000 23 680 437
Dotace od obce:    0  2 806 388
Poplatky od žáků a rodičů:   3 518 000 3 760 211
Příjmy z hospodářské činnosti:  1 124 000 882 261
Ostatní příjmy:    0  1 444 273
          
Náklady
Investiční výdaje:   0  240 404
Neinvestiční výdaje:   29 709 000 31 889 388
Náklady na mzdy pracovníků:  16 867 000 17 128 959
Výdaje na učební pomůcky:  0  0
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  79 000  0

Hospodářský výsledek:   653 407 684 000
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3,
příspěvková organizace
Sídlo: Na Pískovně 761/3, 460 14 Liberec 14
Identifikační číslo: 727 43 301
Ředitelka: Ladislava Sehnoutková
Telefon: 485 123 010
E-mail: ms41.lbc@volny.cz
Internet: www.ms-beruska.cz

Charakteristika            
Pavilónová přízemní bezbariérová škola, která se nachází na sídlišti v liberecké oblasti 
Ruprechtice. Areál se skládá ze čtyř sousedících budov a je obklopen zahradou poskytující 
podmínky k pohybu a zábavě v jakémkoli ročním období. Od školního roku 2007/2008 má 
pětitřídní mateřská škola rozšířenou kapacitu, která umožňuje přijmout až 135 dětí. Po 
dohodě učitelek a rodičů vznikl Klub rodičů rozvíjející různé aktivity organizované převážně 
za účasti dětí.

Události a zajímavosti            
Klub rodičů spoluorganizoval výstavbu nového pískoviště pro třídu Motýlků
Nadace Škola hrou poskytla škole finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč na nákup pomůcek 
a hraček
Částku 40 000 Kč poskytlo statutární město Liberec z dotace Ekofondu
Rozšířená nabídka dětem a rodičům v rámci zájmových kroužků
Pěvecký sbor Berušky absolvoval šest veřejných vystoupení
Účast šachového kroužku na turnaji v Kulturním domě U Košků 
Zapojení do akce Fond Sidus, sbírka za účelem vybavení dětských zdravotnických zařízení  
Seznamovací výuka dětí v anglickém jazyce
Účast dětí na lyžařském výcviku

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   135  135
Skutečný počet žáků:   135  135
Počet tříd:    5  5
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků na 1 třídu:   27  27
Počet žáků na učitele:   14  14
Celkový počet pracovníků:  17  17
Pedagogové
Učitelé:    10  10
Učitelé důchodci:   0  1
Učitelé bez kvalifikace:  1  1
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Beruška

Hospodaření            
Škola pravidelně pořizuje nové hračky a didaktické hry. Snaží se i o obnovu 
prostředí místností. Hospodaření skončilo vyrovnaně.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:    3 999 732 4 249 227
Dotace od obce:    1 433 315 1 409 999
Poplatky od žáků a rodičů:   864 788 919 667
Příjmy z hospodářské činnosti:      15 340  2 520
Ostatní příjmy:     131 649 3 887
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    6 183 821 6 583 381
Náklady na mzdy pracovníků:   2 916 592 3 097 598
Výdaje na učební pomůcky:   10 255  2 128
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   12 854  16 948

Hospodářský	výsledek:	 	 	 141	000	 2	000
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, 
příspěvková organizace
Sídlo: Tovačovského 166/27, 460 14 Liberec 14
Odloučené pracoviště: F. L. Věka 318/14, 460 14 Liberec 14 
Identifikační číslo: 727 42 976
Ředitelka: Bc. Jana Kolínská
Telefon: 485 108 232
E-mail: ms30.lbc@volny.cz
Internet: www.msctyrlistek.infohelp.cz

Charakteristika            
Mateřská škola Čtyřlístek je umístěna v okrajové části Ruprechtic. S pěti třídami má celkovou 
předepsanou kapacitou 120 dětí. Působí na dvou místech. V Tovačovského ulici je dvoutřídní 
a v ulici F. L. Věka trojtřídní objekt. Obě budovy jsou vilového typu a jako celek patří mezi 
největší předškolní zařízení ve městě. Mateřská škola pracuje jednotně podle Rámcového 
programu pro předškolní vzdělávání pod názvem Berušky.

Události a zajímavosti            
Předškoláci navštívili vybrané ZŠ, například v Ruprechticích a Lesní
Polodenní a celodenní výlety, zámek Sychrov a tajné výpravy spojené s opékáním vuřtů 
Účast na grantových programech 
Pobyty dětí ve škole v přírodě 
Aktivní taneční kroužek a účast dětí na soutěžích a vystoupeních 
Seznamování dětí s anglickým jazykem 
Zájemci z řad dětí a rodičů mohou navštěvovat šachový kroužek 
Výuka plavání v plaveckém bazénu 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   120  120
Skutečný počet žáků:   117  120
Počet tříd:    5  5
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků na 1 třídu:   23  24
Počet žáků na učitele:   13  13
Celkový počet pracovníků:  16  16
Pedagogové
Učitelé:    9  9
Učitelé důchodci:   1  1
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Čtyřlístek
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Čtyřlístek

Hospodaření            
Do oprav a pořízení nových věcí se investovalo 520 000 Kč. Opravy jsou 
nutné především v chodbách mezi budovami. Hospodaření skončilo výrazným 
přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     4 061 207 4 345 747
Dotace od obce:    1 110 979 1 279 698
Poplatky od žáků a rodičů:   771 340 924 264
Příjmy z hospodářské činnosti:      91 535  113 140
Ostatní příjmy:     112 150 34 260
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    6 069 201 6 499 016
Náklady na mzdy pracovníků:   2 930 541 3 113 096
Výdaje na učební pomůcky:   13 001  0
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   20 773  17 376

Hospodářský	výsledek:	 	 	 78	000	 	 198	000
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20,   
příspěvková organizace
Sídlo: Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15
Identifikační číslo: 727 42 500
Ředitelka: Miloslava Tichá
Telefon: 482 751 750, 728 358 132
E-mail: ms20.lbc@volny.cz
Internet: www.msdelfinek.infohelp.cz

Charakteristika            
Sídlištní dvoutřídní mateřská škola disponuje jídelnou a velkou zahradou. Kapacita školy je 
navržena pro padesát dětí a dlouhodobě je zcela využita. Učitelky nabízejí účast v nad-
standardních zájmových činnostech, mezi které například patří výuka anglického jazyka. 
Školka využívá rámcový plán se zaměřením na tvořivou dramatiku, rozšířenou ekologickou 
výchovu s pohyblivým režimem a na těsnou spolupráci s rodiči.

Události a zajímavosti            
Nabídka rodičům a dětem formou nadstandardní a zájmové činnosti, např. předplavecký výcvik 
a keramický kroužek
Společné cesty za zdravím v podobě výletů a návštěv solné jeskyně
Seznamování dětí s anglickým jazykem
Předškoláci navštívili základní školy Harcov a Kunratická
Účast školy, rodičů a dětí na charitativní akci za účelem podpory dětského onkologického 
oddělení
Veřejná vystoupení pěveckého souboru Pampelišky

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   50  50
Skutečný počet žáků:  50  50
Počet tříd:    2  2
Z toho se zaměřením:  0  0
Počet žáků na 1 třídu:  25  25
Počet žáků na učitele:  13  13
Celkový počet pracovníků:  7  7
Pedagogové
Učitelé:    4  4
Učitelé důchodci:   0  0
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Delfínek
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Delfínek

Hospodaření            
Byla dokončena výměna vybavení nábytku v malé třídě, šatně dětí, výměna 
osvětlení v kuchyni a výměna zabezpečovacího zařízení. Hospodaření skončilo 
mírným přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     1 833 452 1 874 214
Dotace od obce:    709 549 681 293
Poplatky od žáků a rodičů:   354 242 429 513
Příjmy z hospodářské činnosti:      14 716  4 100
Ostatní příjmy:     12 718  0
        	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    2 833 561 2 992 343
Náklady na mzdy pracovníků:   1 327 971  1 366 985
Výdaje na učební pomůcky:   3 663  2 463
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   2 310  1 820

Hospodářský	výsledek:	 	 	 91	000	 	 11	000



8

Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace
Sídlo: Dětská 461, 463 12 Liberec 25
Identifikační číslo: 727 41 627
Ředitelka: Jaroslava Vacíková
Telefon: 485 130 233
E-mail: ms64.lbc@volny.cz
Internet: www.msdetska.cz

Charakteristika            
Mezi rodiči dlouhodobě vyhledávaná mateřská škola se třemi třídami a s kapacitou 75 dětí je 
umístěna v sídlištní zástavbě. Krátkodobě se do výuky zapojovaly tři studentky Střední odborné 
školy pedagogické a Pedagogického lycea v Liberci formou řízené praxe. Škola rodičům 
a dětem nabízí účast v zájmových činnostech. Upřednostňuje sportovní aktivity dětí.

Události a zajímavosti            
Škola nabízí službu logopedické asistentky a pedagogicko-psychologické poradny
Umístění školy na 3. místě v projektu Papetka, jenž je zaměřen na sběr druhotných surovin
Opakovaná účast v kulturních vystoupeních v klubu důchodců
Dobré výsledky ve výtvarných soutěžích
Velký zájem dětí o nocování ve škole
Úspěšná spolupráce se sponzory

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   75  75  
Skutečný počet žáků:   75  75
Počet tříd:    3  3
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků na 1 třídu:   25  25
Počet žáků na učitele:   14  14
Celkový počet pracovníků:  10  10
Pedagogové
Učitelé:    6  6
Učitelé důchodci:   1  1 
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Dětská
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Hospodaření            
Škola získala sponzorsky např. monitory do počítačové učebny nebo 10 000 Kč 
na nákup hraček. Hospodaření skončilo přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     2 427 663 2 492 128
Dotace od obce:    1 024 446 954 012
Poplatky od žáků a rodičů:   631 091 594 853
Příjmy z hospodářské činnosti:      640  0
Ostatní příjmy:     18 617  28 534
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    3 915 000 4 010 990
Náklady na mzdy pracovníků:   1 776 155 1 819 953
Výdaje na učební pomůcky:   0  2 820
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   5 068  4 092

Hospodářský	výsledek:	 	 	 187	000	 59	000

Dětská
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29,   
příspěvková organizace
Sídlo: Jabloňová 446/29, 460 01 Liberec 12
Identifikační číslo: 727 43 140
Ředitelka: Bc. Hana Piňková
Telefon: 485 123 401, 482 323 610, 602 223 183
E-mail: ms53.lbc@volny.cz
Internet: www.ms53.infohelp.cz

Charakteristika            
Mateřská škola se čtyřmi třídami je umístěna v okrajové části Liberce s možností vycházek 
do klidného prostředí s hezkou přírodou. Kapacita zařízení je 95 míst a dlouhodobě je zcela 
využita. Koncepce školy je založena na vzdělávacím programu pod názvem Rok v mateřské 
škole. Školní rok začal s vyšším počtem pedagogických pracovnic, kterých bylo celkem osm. 
Součástí školy je rozlehlá venkovní plocha vybavená zahradními prvky, které odpovídají 
požadavkům Evropské unie.

Události a zajímavosti            
Uzavřena dohoda o vyčlenění jedné hodiny pro sportovní hry dětí v ZŠ Vrchlického 
Pěvecký sbor Jablíčko se účastnil veřejných vystoupení, např. v Naivním divadle Liberec a na 
Veletrhu dětské knihy
Pravidelné schůzky dětí zapojených do šachového kroužku 
Talentovaní žáci se účastní speciálních pohybových aktivit, především v bazénu a na 
sportovištích
Jazyková výuka anglického jazyka s patnácti dětmi
Škola získala z Operačního fondu životního prostředí EU dotaci na zateplení pláště budovy
Zvýšená logopedická péče

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   95  95
Skutečný počet žáků:   95  95
Počet tříd:    4  4
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků na 1 třídu:   24  24
Počet žáků na učitele:   12  12
Celkový počet pracovníků:  12  13
Pedagogové
Učitelé:    8  8
Učitelé důchodci:   0  2
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Jablůňka
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Hospodaření            
Hospodaření skončilo jako vyrovnané. Ve školním roce 2008/2009 proběhla za 
finanční podpory Fondu soudržnosti, SFŽP ČR a operačního programu Životní 
prostředí renovace budovy s cílem úspory energií.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     3 071 113 3 196 529
Dotace od obce:    1 052 425 1 031 037
Poplatky od žáků a rodičů:   687 554   686 859
Příjmy z hospodářské činnosti:      42 009   1 600
Ostatní příjmy:     7 339  37 665
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    4 782 476 4 952 490
Náklady na mzdy pracovníků:   2 225 246 2 315 694
Výdaje na učební pomůcky:   18 265  4 753
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   5 090  0

Hospodářský	výsledek:	 	 	 78	000	 	 1	000

Jablůňka
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27,    
příspěvková organizace
Sídlo: Jeřmanická 487/27, 463 12 Liberec 25
Identifikační číslo: 727 42 909
Ředitelka: Zdeňka Nevečeřalová
Telefon: 485 130 004
E-mail: ms29.lbc@volny.cz

Charakteristika            
Sídlištní mateřská škola situovaná ve čtvrti Vesec má tři třídy. Využívá prostornou zahradu 
rozdělenou dřevinami. Kapacita školy ve školním roce 2008/2009 byla navýšena na 75 dětí 
a byla zcela využita. Mezi obyvateli a rodiči patří k oblíbeným zařízením pro své rodinné 
prostředí a kvalitní péči.

Události a zajímavosti            
Část objektu a zahrady je po rekonstrukci a škola pracuje jako trojtřídní 
Dokončena oprava schodiště pod pavilonem A
Dobrá spolupráce se sponzory
Peněžní dar ve výši 10 000 Kč na nákup knih a hraček
Výuka hry na zobcovou flétnu
Účast dětí na ekologické výchově
Pěvecký sbor Barvičky absolvoval veřejná vystoupení pro občany města Liberce

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   60  75
Skutečný počet žáků:   60  75
Počet tříd:    3  3
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků na 1 třídu:   20  25
Počet žáků na učitele:   13  13
Celkový počet pracovníků:  9  11
Pedagogové
Učitelé:    5  6
Učitelé důchodci:   1  1
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Jeřmanická
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Hospodaření            
Škola získala sponzorský dar ve výši 10 000 Kč na nákup knih. Byla provedena 
oprava schodiště před pavilonem A a výmalba v pavilonu C. Hospodaření skončilo 
mírným přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     2 094 194 2 457 525
Dotace od obce:    1 110 132 1 232 168
Poplatky od žáků a rodičů:   490 412 562 369
Příjmy z hospodářské činnosti:       1 500  23 690
Ostatní příjmy:     63 627  20 251
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    3 727 335 4 282 188
Náklady na mzdy pracovníků:   1 511 129 1 782 533
Výdaje na učební pomůcky:   11 111  2 657
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   6 787  4 982

Hospodářský	výsledek:	 	 	 32	000	 	 14	000

Jeřmanická
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, 
příspěvková organizace
Sídlo: Husova 184/72, 460 01 Liberec 5
Identifikační číslo: 727 42 828
Ředitelka: Eva Čurdová
Telefon: 482 710 057, 731 411 516
E-mail: ms24.lbc@volny.cz

Charakteristika            
Mateřská škola s kapacitou padesát dětí a dvěma třídami si zakládá na rodinném charakteru. Ke 
své činnosti využívá přilehlou zahradu. Těsné sousedství s libereckou přehradou a dostupná 
vzdálenost do Jizerských hor umožňuje dětským kolektivům bezproblémové vycházky do 
přírody. Organizace byla zařazena do programu optimalizace sítě škol a školských zařízení, 
a proto zde nebyly plánovány žádné dlouhodobé záměry.

Události a zajímavosti            
Dokončena dvě nová pískoviště a zrekonstruovány herní prvky v zahradě školy
Účast v několika výtvarných soutěžích, v akci Kreslíme dárek pro Jizerky škola obsadila 2. místo
Den otevřených dveří využily k prohlídce školy desítky rodičů 
Patnáct dětí se pravidelně účastnilo tanečních a rytmických cvičení
Nová aktivita pro děti v podobě návštěv solné jeskyně  
Spolupráce s nadací Škola hrou
Celodenní výlety do okolí

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   45  50
Skutečný počet žáků:  45  50
Počet tříd:    2  2
Z toho se zaměřením:  0  0
Počet žáků na 1 třídu:  23  25
Počet žáků na učitele:  12  13
Celkový počet pracovníků:  7  7
Pedagogové
Učitelé:    4  4
Učitelé důchodci:   1  1 
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Jizerka
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Hospodaření            
Škola zakoupila nově např. digitální fotoaparát, nové hračky či dvě pískoviště do 
zahrady. Hospodaření skončilo přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     1 752 552 1 836 916
Dotace od obce:    419 970 508 689
Poplatky od žáků a rodičů:   351 776 364 926
Příjmy z hospodářské činnosti:      1 050  38 431
Ostatní příjmy:     8 623  5 702
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    2 541 831 2 716 986
Náklady na mzdy pracovníků:   1 270 312 1 332 436
Výdaje na učební pomůcky:   2 799  813
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   2 428  3 094

Hospodářský	výsledek:	 	 	 -8	000	 	 37	000

Jizerka
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7,
příspěvková organizace
Sídlo: Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6
Identifikační číslo: 727 42 585
Ředitelka: Milena Choutková
Telefon: 485 132 029, 485 132 182
E-mail: ms23.lbc@volny.cz
Internet: www.mskamarad.cz

Charakteristika            
Sídlištní dvoupodlažní objekt se nachází ve čtvrti Rochlice. Mateřská škola má čtyři třídy, 
které po předešlých úpravách umožnily přijmout od září 2008 až jedno sto dětí. Zájem 
veřejnosti o zařazení dětí přesto převyšuje kapacitní možnosti této školy. Výchova je 
zaměřena na jejich celkový pohybový vývoj a k tomu slouží školní bazén a sauna.

Události a zajímavosti            
V období let 2007 až 2008 proběhla za provozu rekonstrukce čtyř umýváren a dvou tříd
Kapacita školy byla navýšena o nová místa na současných sto míst 
Zvýšená logopedická péče 
Začátky ve výuce hry na flétnu formou kroužků pod názvem Foukáme s písničkou
Seznamování dětí s anglickým jazykem
Kroužky šachových dovedností
Práce dětí s počítačem
Přiznán finanční grant ve výši 100 tisíc Kč na rekonstrukci kuchyněk a na nákup myček  
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   95  100
Skutečný počet žáků:  95  100
Počet tříd:    4  4
Z toho se zaměřením:  0  0
Počet žáků na 1 třídu:  24  25
Počet žáků na učitele:  14  13
Celkový počet pracovníků:  13  13
Pedagogové
Učitelé:    8  8
Učitelé důchodci:   1  2
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Kamarád
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Kamarád

Hospodaření            
Bylo vybudováno zázemí s počítačem pro zaměstnance. Díky provedené 
rekonstrukci byla navýšena kapacita školy. Hospodaření skončilo přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     3 176 399 3 230 030
Dotace od obce:    1 365 505 1 481 267
Poplatky od žáků a rodičů:   730 901 730 901
Příjmy z hospodářské činnosti:      0  0
Ostatní příjmy:     164  65 110

Náklady
Investiční výdaje:    45 992  0
Neinvestiční výdaje:    4 900 501 5 474 241
Náklady na mzdy pracovníků:   2 320 074 2 348 087
Výdaje na učební pomůcky:   3 342  1 080
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   6 720  10 022

Hospodářský	výsledek:	 	 	 372	000	 33	000
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace
Sídlo: Klášterní 466/4, 460 01 Liberec 5
Odloučené pracoviště: Husova 991, Liberec 1
Identifikační číslo: 727 42 810
Ředitelka: Bc. Dana Halberstadtová
Telefon: 485 110 180, 485 110 179, 724 302 950
E-mail: ms34.lbc@volny.cz
Internet: www.msklasterni.cz 

Charakteristika            
Mateřská škola Klášterní se speciálními třídami patří mezi největší zařízení v Liberci. Od 
1. července 2008 má jedno odloučené pracoviště v ulici Husova, kde se nachází oční 
ambulance, kterou využívají děti s očními vadami, speciální třída pro děti s očními vadami 
a třída běžného typu. Mateřská škola jako celek zajišťuje provoz v pěti třídách běžného 
typu a v pěti speciálních s celkovou kapacitou 164 dětí. Poskytuje kompletní logopedickou 
péči, screening a poradenskou činnost, vytváří optimální podmínky pro rozvoj dítěte a jeho 
úspěšnost na základní škole. Poskytuje komplexní předškolní péči, speciální péči o děti 
nadané i handicapované. Škola leží v blízkém okolí centra města.

Události a zajímavosti            
Dokončena rozsáhlá rekonstrukce obou objektů školy
Nové webové stránky
Škola se prezentovala na několika výtvarných soutěžích
Účast dětí na škole v přírodě ve Vítkovicích a ve Studenci
Ve spolupráci s VZP ČR akce Zdravý zoubek zaměřená na prevenci zubních onemocnění
Nové herní prvky a obměna nábytku
Seznamování dětí s cizími jazyky

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   140  164
Skutečný počet žáků:   140  164
Počet tříd:    8  10
Z toho se zaměřením:   4  5
Počet žáků na 1 třídu:   25  17
Počet žáků na učitele:   13  7
Celkový počet pracovníků:  25  34
Pedagogové
Učitelé:    18  22
Učitelé důchodci:   2  3
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Klášterní
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Hospodaření            
Pro školní rok 2008/2009 se podařilo škole získat dotaci z Fondu pro podporu 
a rozvoje vzdělávání SML ve výši 42 000 Kč na projekt „Jazyk sousedů pro 
předškoláky – němčina“. Hospodaření skončilo výrazným přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     7 154 384 8 529 388
Dotace od obce:    1 985 719 2 092 729
Poplatky od žáků a rodičů:   1 023 246 1 097 558
Příjmy z hospodářské činnosti:      8 250  0
Ostatní příjmy:     21 737  102 962
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    10 014 746 11 697 181
Náklady na mzdy pracovníků:   5 156 296 6 099 516
Výdaje na učební pomůcky:   30 736  38 364
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   30 619  19 363

Hospodářský	výsledek:	 	 	 170	000	 125	000

Klášterní
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, 
příspěvková organizace
Sídlo: Žitná 832/19, 460 06 Liberec 6
Identifikační číslo: 727 43 069
Ředitelka: Jindřiška Veselá
Telefon: 485 130 939, 485 130 940
E-mail: ms54.lbc@volny.cz
Internet: www.ms-klicek.cz

Charakteristika            
Čtyřtřídní mateřská škola v sídlišti Rochlice je v provozu od roku 1982. Děti jsou rozděleny 
do tří tříd podle věkových kategorií a do jedné třídy speciální se zaměřením na grafomotoriku, 
logopedickou péči a poruchy učení. Školu tvoří dva pavilony spojené hospodářskou budovou, 
ve které je kuchyně, sklady, prádelna a kanceláře. Zaměření celé školy je na celkový zdravý 
vývoj dítěte, na vytváření vztahů k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. 
V průběhu školního roku s příspěvkovou organizací spolupracovaly studentky Střední 
pedagogické školy v Liberci formou řízené praxe.

Události a zajímavosti            
Plavecký výcvik pro nejstarší děti pod odborným vedením instruktorů 
Rehabilitační cvičení s dětmi 
Škola se zapojila do grantového ekologického projektu Mrkvička
Organizace přehlídky dětských pěveckých sborů pod názvem Kytička písniček
Pro velký zájem rozšířena výuka hry na flétnu na celkem čtyři skupiny dětí 
Organizované výlety do okolí Liberce

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   90  90
Skutečný počet žáků:   90  90
Počet tříd:    4  4
Z toho se zaměřením:   1  1
Počet žáků na 1 třídu:   23  23
Počet žáků na učitele:   13  11
Celkový počet pracovníků:  13  13
Pedagogové
Učitelé:    8  8
Učitelé důchodci:   0  1
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Klíček
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Hospodaření            
Z plánovaných oprav se uskutečnily výměna krytů radiátorů, dvou vstupních 
dveří, položení koberce a nákup nového nábytku souhrnem za 147 000 Kč. 
Z rozpočtu zřizovatele byla financována druhá etapa zbudování zámkové dlažby
v zahradě. Hospodaření skončilo výrazným přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     3 590 654 3 864 046
Dotace od obce:    1 401 143 1 448 843
Poplatky od žáků a rodičů:   616 910 770 847
Příjmy z hospodářské činnosti:      12 920  8 640
Ostatní příjmy:     17 250  22 598
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    5 357 609 5 972 738
Náklady na mzdy pracovníků:   2 610 730 2 811 922
Výdaje na učební pomůcky:   7 409  4 678
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   19 840  18 108

Hospodářský	výsledek:	 	 	 281	000	 142	000

Klíček
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, 
příspěvková organizace
Sídlo: Jugoslávská 128/1, 460 10 Liberec 3
Identifikační číslo: 727 42 348
Ředitelka: Lenka Janečková
Telefon: 485 152 675
E-mail: ms06.lbc@volny.cz

Charakteristika            
Mateřská škola má celke čtyři třídy s kapacitou 75 dětí. Krajský úřad vyhověl podané žádosti 
o zřízení speciální třídy, která zahájila činnost ve školním roce 2008/2009. Je zaměřena na 
prevenci poruch učení. V této třídě bylo zapsáno dvanáct dětí. Dva pedagogové se speciálním 
zaměřením vytvářeli individuální program.

Události a zajímavosti            
Nadstandardní logopedická péče
Pěvecký sbor vedený ředitelkou školy se zapojil do soutěže nazvané Kytička písniček
Seznamování dětí s anglickým jazykem 
Pravidelné saunování, jóga a kurzy plavání
Výtvarný kroužek 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   75  75
Skutečný počet žáků:  75  75
Počet tříd:    4  4
Z toho se zaměřením:  1  1
Počet žáků na 1 třídu:  19  19
Počet žáků na učitele:  12  13
Celkový počet pracovníků:  13  13
Pedagogové
Učitelé:    7  7
Učitelé důchodci:   1  1
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Klubíčko
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Klubíčko

Hospodaření            
Ze sponzorských darů ve výši 17 000 Kč byl pořízen do zahrady nový herní prvek. 
Škola také získala dotaci Krajského úřadu Libereckého kraje na kompenzační 
pomůcky ve výši 10 000 Kč. Hospodaření skončilo vyrovnaně.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     3 283 433 3 380 137
Dotace od obce:    618 405 609 902
Poplatky od žáků a rodičů:   490 533 516 104
Příjmy z hospodářské činnosti:      6 955  2 280
Ostatní příjmy:     6 242  28 608

Náklady
Investiční výdaje:    55 000  0
Neinvestiční výdaje:    4 387 237 4 535 321
Náklady na mzdy pracovníků:   2 370 351 2 450 875
Výdaje na učební pomůcky:   16 423  6 140
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   10 133  6 324

Hospodářský	výsledek:	 	 	 18	000	 	 2	000
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Korálek“ Liberec, Aloisina výšina 645/55, 
příspěvková organizace
Sídlo: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec 15
Identifikační číslo: 727 42 186
Ředitelka: Vladimíra Jurigová
Telefon: 482 751 158
E-mail: koralek@mskoralek.cz
Internet: www.mskoralek.cz

Charakteristika            
Mateřská škola se nachází v okrajové části města ve čtvrti Kunratice. Má čtyři třídy, z nichž 
jedna je speciální se zaměřením na logopedii. Ta je navržena pro dvanáct dětí. Od roku 
1990 patří Korálek mezi cvičné mateřské školy. Studenti III. a IV. ročníků Střední odborné 
školy pedagogické Liberec zde absolvují řízenou praxi. Od roku 2008 MŠ spolupracuje 
s Česko-německým fórem žen a udržuje partnerské vztahy s mateřskou školou v německé 
Žitavě.

Události a zajímavosti            
Rozšířená nabídka hudebních, dramatických a pohybových kroužků
Vzrostl zájem o hudební programy nazvané Veselé pískání
Ve spolupráci s rodiči vznikl nový ateliér nazvaný Hliněnky
Speciální program logopedické péče
MŠ je hlavní pořadatel oblastního kola festivalu dětí Liberecká Mateřinka
Organizace doprovodného programu pro Veletrh dětské knihy
Speciální program prožitkového učení, jehož součástí byl pobyt dětí v Jizerských horách

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   90  90  
Skutečný počet žáků:  90  90
Počet tříd:    4  4
Z toho se zaměřením:  1  1
Počet žáků na 1 třídu:  26  23
Počet žáků na učitele:  13  13
Celkový počet pracovníků:  13  13
Pedagogové
Učitelé:    8  8
Učitelé důchodci:   0  0
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Korálek
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Korálek

Hospodaření            
Mezi důležité vedlejší hospodářské činnosti patří odpolední školička, angličtina 
pro nejmenší, němčina se sluníčkem apod. Hospodaření skončilo přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     3 137 729 3 350 829              
Dotace od obce:    974 094  994 202
Poplatky od žáků a rodičů:   610 678 680 186
Příjmy z hospodářské činnosti:      72 686  203 423
Ostatní příjmy:     78 429  38 613

Náklady
Investiční výdaje:    149 988 0
Neinvestiční výdaje:    4 752 417 5 227 873
Náklady na mzdy pracovníků:   2 284 089 2 463 220
Výdaje na učební pomůcky:   5 362  9 964
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   11 560  10 452

Hospodářský	výsledek:	 	 	 121	000	 39	000
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, 
příspěvková organizace
Sídlo: Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6
Identifikační číslo: 727 41 465
Ředitelka: Hana Teplíková
Telefon: 485 130 971–2, 775 951 037
E-mail: ms.kyticka@seznam.cz
Internet: www.ms_kyticka.infohelp.cz

Charakteristika            
Mateřská škola patří k největším zařízením v Liberci. Její kapacita je navržena na 217 dětí 
a ta byla ve školním roce naplněna. MŠ je situována uvnitř největšího sídliště Rochlice. 
Pedagogický sbor byl v minulosti posílen o jednu učitelku, průměrný počet žáků na jednoho 
učitele tak klesl na méně než čtrnáct dětí. V minulosti v této škole byla kromě běžných tříd 
rovněž jedna třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, avšak další činnost této 
třídy Krajský úřad Libereckého kraje již zamítl a tento stav potvrdil také ve sledovaném 
školním roce.

Události a zajímavosti            
Společné akce pro děti a rodiče, především při jejich nástupu do MŠ
Vznikla nová tradice pořádání zahradních party, zábavného programu se soutěžemi 
a zpívánkami
Děti se s vydavatelem časopisu Mateřídouška účastnily výtvarné soutěže
Cesty za poznáním do okolí Liberce, na zámek Sychrov, k veseckému rybníku a do dalších 
lokalit 
Seznamování s anglickým jazykem prostřednictvím rodilého mluvčího
Ekologická výchova v zařízeních Divizna, Střevlík a Čmelák
Otevřen kroužek počítačových dovedností v ZŠ Dobiášova

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   217  217
Skutečný počet žáků:   217  217
Počet tříd:    8  8
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků na 1 třídu:   27  27
Počet žáků na učitele:   16  14
Celkový počet pracovníků:  22  21
Pedagogové
Učitelé:    13  16
Učitelé důchodci:   0  0
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Kytička
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Kytička

Hospodaření            
Byla započata první fáze rekonstrukce WC nutné k zachování stávající kapacity 
školy. Hospodaření skončilo mírným přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     5 738 082 7 023 411
Dotace od obce:    1 949 395 2 250 442
Poplatky od žáků a rodičů:   1 071 129 1 517 324
Příjmy z hospodářské činnosti:      0  0
Ostatní příjmy:     84 835  34 861
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    8 843 441 10 867 016
Náklady na mzdy pracovníků:   4 156 915 5 133 737
Výdaje na učební pomůcky:   29 399  14 913
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   28 328  25 853

Hospodářský	výsledek:	 	 	 171	000	 6	000
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, 
příspěvková organizace
Sídlo: Kaplického 386, 463 13 Liberec 23
Identifikační číslo: 727 41 546
Ředitelka: Mgr. Jitka Reindlová
Telefon: 485 134 625
E-mail: ms67.lbc@volny.cz, info@msmalinek.cz
Internet: www.msmalinek.cz

Charakteristika            
Mateřská škola Malínek je předškolní zařízení situované v objektu panelového typu. Kapacita 
školy je 84 dětí a je zcela naplněna. Provoz školy byl zahájen současně s výstavbou sídliště 
v Doubí v roce 1988. Patrová budova je situována uprostřed sídliště a je rozdělena na školní 
a hospodářskou část. Školní část tvoří tři běžné třídy uspořádané dle věku dětí a jednu 
speciální třídu s kolektivní integrací dětí. Okolí tvoří velká zahrada.

Události a zajímavosti            
Všechny třídy byly vybaveny terapeutickými bazény, které jsou denně využívány
Osvědčil se nový stravovací systém organizovaný formou samoobsluhy a ovocných a zeleninových 
barů 
S podporou fondů EU bylo dokončeno zateplení pláště budovy
Výměna oken a instalace horizontálních venkovních žaluzií
Škola získala dvě nové myčky nádobí 
Řízená školní praxe studentek střední pedagogické školy
Celoroční výtvarný projekt Bolavý zoubek

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   84  84
Skutečný počet žáků:   84  84
Počet tříd:    4  4
Z toho se zaměřením:   1  1
Počet žáků na 1 třídu:   21  21
Počet žáků na učitele:   11  11
Celkový počet pracovníků:  12  15
Pedagogové
Učitelé:    8  9
Učitelé důchodci:   1  1
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Malínek
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Malínek

Hospodaření            
Doplňková činnost vykonávána pronájmem nebytových prostor.  S podporou 
fondů EU bylo provedeno zateplení budovy. Byla dokončena výměna oken. 
Hospodaření skončilo přebytkem.       

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     3 412 308 3 581 937
Dotace od obce:    909 372 924 304
Poplatky od žáků a rodičů:   602 615 623 768
Příjmy z hospodářské činnosti:      2 302  1 080
Ostatní příjmy:     43 206  106 207
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    4 923 672 4 923 672
Náklady na mzdy pracovníků:   2 472 356 2 661 164
Výdaje na učební pomůcky:   0  5 657
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   16 925  12 642

Hospodářský	výsledek:	 	 	 46	000	 	 56	000
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Zateplení budovy

Malínek



31

Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola Liberec, Matoušova 468/12,    
příspěvková organizace
Sídlo: Matoušova 468/12, 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 727 42 895
Ředitelka: PhDr. Zdenka Kholová
Telefon: 486 162 310
E-mail: ms35.lbc@volny.cz

Charakteristika            
Komunikačně dobře dostupná trojtřídní mateřská škola zřizuje dvě běžné třídy, z nichž jedna je 
speciální a druhá sdružuje převážně individuálně integrované děti. Speciální třída se zaměřuje 
na děti s narušenou komunikací. Kapacita školy je 53 dětí a ta byla ve školním roce využita. 
Součástí objektu je zahrada s možnostmi venkovních aktivit. Dětem nabízí podmínky vyžití 
v širší nabídce zájmových kroužků.

Události a zajímavosti            
Praxe čtyř studentů zaměřených na logopedii a speciální pedagogiku v mateřské škole
Návštěvy kulturních zařízení, převážně divadla a knihovny
Setkání s libereckými hasiči   
Společný sportovní den s dětmi ze základní školy 
Spolupráce s Fondem Sidus na charitativním projektu

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   53  53
Skutečný počet žáků:                52  53
Počet tříd:   3  3
Z toho se zaměřením:   2  1
Průměr žáků na 1 třídu:  17  18 
Počet žáků na učitele:  9  9
Celkový počet pracovníků: 10  10
Pedagogové
Učitelé:   6  6
Učitelé důchodci:  1  0
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Matoušova



32Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Matoušova

Hospodaření            
Škola ve sledovaném období hospodařila s přibližně stejnými finančními prostředky 
jako v předchozích letech. Nedisponovala žádnými příjmy ze své hospodářské 
činnosti. Celkově skončilo hospodaření školy mírnou ztrátou.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:    2 935 956           2 557 245
Dotace od obce:    540 843           481 380
Poplatky od žáků a rodičů:  339 315 436 662
Příjmy z hospodářské činnosti:  9 346  0
Ostatní příjmy:     7 000  94
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0 
Neinvestiční výdaje:   658 421 3 497 002
Náklady na mzdy pracovníků:  2 093 343 1 914 709
Výdaje na učební pomůcky:   30 633  33 993
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   3 931  4 096

Hospodářský	výsledek:	 	 	 75	000	 	 -	22	000
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7,
příspěvková organizace
Sídlo: Broumovská 840/7, 460 01 Liberec 6
Identifikační číslo: 727 43 221
Ředitelka: Martina Suchomelová
Telefon: 485 101 827, 485 103 542, 602 364 068
E-mail: ms.motylek@volny.cz
Internet: www.motylek.zde.cz

Charakteristika            
Motýlek je sedmitřídní mateřská škola se školní jídelnou. Dvě speciální třídy jsou zaměřeny 
na logopedickou péči a kombinované vady. Je umístěna ve třech dvoupodlažních pavilonech 
a v jednom přízemním. Objekty obklopuje velká zahrada s herními prvky. Během školního 
roku pokračovala za provozu rekonstrukce objektu. Je cvičnou mateřskou školou pro Střední 
pedagogickou školu v Liberci.

Události a zajímavosti            
Škola získala dva asistenty pro dvojici postižených dětí
Nadstandardní péče o rozvoj talentů
Seznamování dětí s anglickým jazykem
Škola se zapojila do ekologického projektu Mrkvička
Pěvecký sbor Modrásek zařadil do programu pravidelné koncertní dny 
Rodiče s dětmi zakoupili čtyři stromy a vysadili je v rámci akce Den země
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   175  175
Skutečný počet žáků:   168  164
Počet tříd:    7  7
Z toho se zaměřením:   2  2
Počet žáků na 1 třídu:   27  28
Počet žáků na učitele:   14  14
Celkový počet pracovníků:  25  25
Pedagogové
Učitelé:    15  15
Učitelé důchodci:   1  1
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Motýlek
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Motýlek

Hospodaření            
Škola získala sponzorské dary ve výši 28 000 Kč především od rodičů na nákup 
hraček a pomůcek. V říjnu 2008 proběhla rekonstrukce střechy a výměna oken. 
Hospodaření skončilo přebytkem.       

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     6 679 845 6 837 239
Dotace od obce:    1 791 669 1 708 882
Poplatky od žáků a rodičů:   1 061 074 1 146 855
Příjmy z hospodářské činnosti:      9 479  4 550
Ostatní příjmy:     80 345  23 811
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    9 456 663 9 621 531
Náklady na mzdy pracovníků:   4 830 931 4 954 105
Výdaje na učební pomůcky:   29 399  20 366
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   18 729  22 608

Hospodářský	výsledek:	 	 	 166	000	 99	000
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, 
příspěvková organizace
Sídlo: Klášterní 149/16, 460 01 Liberec 5
Identifikační číslo: 727 41 945
Ředitelka: Iva Pluhařová
Telefon: 485 108 340
E-mail: ms01.lbc@volny.cz
Internet: www.ms01.infohelp.cz

Charakteristika            
Dvoutřídní škola vilového typu se nachází v blízkosti centra města. Rodiče ji vyhledávají jednak 
pro její výhodnou dopravní dostupnost, ale také z důvodu rodinného prostředí a pro její 
osvědčenou individuální péči. MŠ se dlouhodobě zaměřuje na ekologickou výchovu. Využívá 
rozlehlou zahradu s blízkostí přehrady a s možností snadných výprav do strání Jizerských hor. 

Události a zajímavosti            
Dokončeny opravy toalet a zrekonstruována přístupová cesta do budovy
Herny jsou vybaveny novými hračkami
Výuka angličtiny, cvičení jógy, kurz taneční a pohybové výchovy
Učitelky adoptovaly chlapce z Bangladéše a tím mu umožnily na další rok školní docházku
Školní zahrada byla vybavena novou houpačkou
Společné výlety do přírody

       

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   50  50
Skutečný počet žáků:   50  50
Počet tříd:    2  2
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků na 1 třídu:   25  25
Počet žáků na učitele:   13  13
Celkový počet pracovníků:  7  7
Pedagogové
Učitelé:    4  4
Učitelé důchodci:   0  0
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Nad přehradou
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Nad přehradou

Hospodaření            
V tomto roce byla provedena instalace nových toalet a rekonstrukce chodníku na 
zahradu. Rodiče se sponzorsky podíleli na nákupu např. osvětlení šaten a heren. 
Hospodaření skončilo mírným přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     1 803 255 1 839 164
Dotace od obce:    452 395 487 474
Poplatky od žáků a rodičů:   358 363 393 302
Příjmy z hospodářské činnosti:      2 220  2 010
Ostatní příjmy:     0  6 044
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    2 256 951 2 720 533
Náklady na mzdy pracovníků:   1 305 918 1 337 925
Výdaje na učební pomůcky:   4 196  5 400
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   3 630  5 454

Hospodářský	výsledek:	 	 	 53	000	 	 7	000
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola, Liberec, Ostašovská 100, příspěvková organizace
Sídlo: Ostašovská 100, 460 10 Liberec 20
Odloučené pracoviště: Stará 107, 460 01 Liberec 33 
Identifikační číslo: 712 07 945
Ředitelka: Hana Čížková
Telefon: 485 103 717, 485 159 042
E-mail: ms.ostasovska@volny.cz
Internet: www.ms_ostasov.infohelp.cz

Charakteristika            
Škola rodinného typu na okraji Liberce sídlí v Ostašovské ulici a její odloučené pracoviště 
je ve Staré ulici. Obě budovy tvoří zázemí pro děti a rodiče převážně z okrajových částí 
Liberce. Společná kapacita umožňuje od školního roku 2008/2009 umístit až 92 dětí v pěti 
třídách. V souvislosti s navýšenou kapacitou nastoupily dvě nové učitelky. Provoz mateřské 
školy a odloučeného pracoviště zajišťuje osm pedagogů, včetně ředitelky, avšak s rozdílným 
pracovním úvazkem.

Události a zajímavosti            
Kapacita školy je v novém školním roce navýšena o dvě třídy
Spolupráce se základní školou Ostašov a Heřmánkova  
Společná akce dětí a členů hasičského záchranného sboru
Účast ve výtvarných soutěžích „Barvínek“
Dramatická výchova nazvaná Z pohádky do pohádky
 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   70  92  
Skutečný počet žáků:   70  92
Počet tříd:    3  5
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků na 1 třídu:   23  18  
Počet žáků na učitele:   13  13
Celkový počet pracovníků:  12  15
Pedagogové
Učitelé:    6  8
Učitelé důchodci:   0  1
Učitelé bez kvalifikace:  0  1

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Ostašovská
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Ostašovská

Hospodaření            
Sponzorsky přispívají rodiče žáků pravidelně 400 či 200 Kč ročně za dítě. 
Kabinety nově vzniklých tříd jsou doplňovány o obsáhlý soubor demonstračních 
obrázků. Hospodaření skončilo přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     2 847 198 2 905 481
Dotace od obce:    728 657 1 013 172
Poplatky od žáků a rodičů:   507 583 613 458
Příjmy z hospodářské činnosti:      99 762  75 836
Ostatní příjmy:     170 809 110 846
       	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    4 333 019 4 687 068
Náklady na mzdy pracovníků:   2 084 353 2 121 611
Výdaje na učební pomůcky:   7 884  10 631
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   9 159  4 194

Hospodářský	výsledek:	 	 	 21	000	 	 32	000
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67, 
příspěvková organizace
Sídlo: U Školky 67, 460 08 Liberec 19
Identifikační číslo: 727 43 051
Ředitelka: Jana Flanderková
Telefon: 482 771 067
E-mail: ms32.lbc@volny.cz
Internet: www.ms-podjestedem.cz

Charakteristika            
Trojtřídní mateřská škola se nachází v lokalitě Horní Hanychov. Budovou je patrová vila 
s kapacitou pro šedesát dětí. Původní název MŠ byl Dráček. Poloha školy umožňuje zařazovat 
do výchovně vzdělávacího programu množství přírodních i sportovních aktivit. Pracuje podle 
Školního vzdělávacího programu „Život dětí pod Ještědem“. Škola spolupracuje se ZŠ 
Ještědská a dále se ZŠ Jabloňová.

Události a zajímavosti            
Zájmové kroužky pro malé sjezdaře a běžkaře
Čertovský den v MŠ
Polodenní a celodenní výlety do okolní přírody
Návštěva Krajské vědecké knihovny v Liberci
Balónkové soutěžní odpoledne na školní zahradě
Spolupráce s Ústavem pro jazyk český AV ČR
Účast na olympiádě mateřských škol
Spolupráce dětí a rodičů s logopedickou poradnou

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   60  60
Skutečný počet žáků:   60  60
Počet tříd:    3  3
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků na 1 třídu:   20  20
Počet žáků na učitele:   12  12
Celkový počet pracovníků:  9  9
Pedagogové
Učitelé:    5  5
Učitelé důchodci:   0  0 
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Pod Ještědem
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Hospodaření            
Byla provedena úplná rekonstrukce jídelny. Mimo sportovního vybavení, nových 
hraček a pomůcek byl pořízen také osobní počítač. Hospodaření skončilo jako 
vyrovnané.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     2 175 572 2 245 360 
Dotace od obce:    588 136 584 650
Poplatky od žáků a rodičů:   419 259 469 374
Příjmy z hospodářské činnosti:      100  1 260
Ostatní příjmy:     686  128
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  49 500
Neinvestiční výdaje:    3 154 904 3 299 827
Náklady na mzdy pracovníků:   1 507 775 1 628 040
Výdaje na učební pomůcky:   9 458  3 280
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   7 150  3 881

Hospodářský	výsledek:	 	 	 29	000	 	 1	000

Pod Ještědem
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12,
příspěvková organizace
Sídlo: Strakonická 211/12, 460 07 Liberec 9
Identifikační číslo: 727 41 708
Ředitelka: Jana Najmanová
Telefon: 485 151 592
E-mail: ms62.lbc@volny.cz

Charakteristika            
Veřejností vyhledávaná mateřská škola je umístěna v okrajové části města. Její kapacita 
meziročně vzrostla až na sto dětí. Školní rok 2008/2009 začal s celkem čtyřmi třídami. 
Mateřská škola i po svém rozšíření nestačí uspokojit požadavky obyvatel. O děti se stará 
celkem osm pedagogických pracovnic, včetně ředitelky.

Události a zajímavosti            
Týdenní výjezd dětí a učitelek do přírody
Spaní ve škole pro budoucí prvňáky 
Pohybová cvičení dětí vedená společností Sarema
Ekologická výchova dětí a návštěva farmy v Oldřichově
Výuka anglického jazyka formou hry
Spolupráce se základní školou Ještědská

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   75  100 
Skutečný počet žáků:   75  100
Počet tříd:    3  4
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků na 1 třídu:   25  25
Počet žáků na učitele:   13  13
Celkový počet pracovníků:  11  13
Pedagogové
Učitelé:    6  8
Učitelé důchodci:   0  0 
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Pohádka
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Hospodaření            
Během letních prázdnin v roce 2008 začala výstavba dalšího pavilonu pro 
25 dětí. Všechny třídy byly vybaveny novými koberci a nábytkem. Probíhá 
postupná oprava po havárii vody. Hospodaření skončilo přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     2 608 807 2 667 961
Dotace od obce:    800 145 1 251 145
Poplatky od žáků a rodičů:   560 122 546 973
Příjmy z hospodářské činnosti:      0  1 000
Ostatní příjmy:     14 063  11 800
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    3 999 835 4 434 947
Náklady na mzdy pracovníků:   1 885 811 1 946 701
Výdaje na učební pomůcky:   7 101  3 909
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   9 501  9 568

Hospodářský	výsledek:	 	 	 -16	000		 60	932

Pohádka
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8,
příspěvková organizace
Sídlo: Březinova 389/8, 460 05 Liberec 5
Identifikační číslo: 727 42 666
Ředitelka: Hana Kubínová
Telefon: 482 750 113
E-mail: ms21.lbc_2003@volny.cz
Internet: www.materska-skola.cz/praminek

Charakteristika            
Čtyřtřídní sídlištní škola umístěná ve čtvrti Králův Háj má kapacitu 86 dětí. V popisovaném 
školním roce MŠ získala povolení otevřít speciální třídu se zaměřením na zařazování dětí se 
zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním. Objekt je po částečné rekonstrukci, 
třetí etapa přestavby prozatím nebyla zahájena. Součástí budovy je rehabilitační ambulance 
Zdravotního centra Sluníčko.

Události a zajímavosti            
Rozvíjení dovedností nadaných dětí nadstandardní péčí formou kroužků
Účast studentek středních škol na souvislé pedagogické praxi
Logopedická poradna ve školním roce ošetřila 51 dětí
Škola umístila 17 dětí se zdravotním postižením a 16 dětí se zdravotním oslabením
Vzrostl zájem dětí o kroužky nazvané Keramika – Kulička 
Základy anglického jazyka formou hry

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   86  86
Skutečný počet žáků:  86  86
Počet tříd:    4  4
Z toho se zaměřením:  1  1
Počet žáků na 1 třídu:  22  22
Počet žáků na učitele:  12  12
Celkový počet pracovníků:  15  15
Pedagogové
Učitelé:    9  9
Učitelé důchodci:   1  1 
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Pramínek
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Hospodaření            
V hodnoceném období byla z rozpočtu školy financována oprava kuchyňského 
nádobí či vymalování zděné části objektu. Byly také zakoupeny dva televizory 
a DVD. Hospodaření skončilo přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     3 399 989 3 584 375
Dotace od obce:    1 504 592 1 622 707
Poplatky od žáků a rodičů:   581 906 698 101
Příjmy z hospodářské činnosti:      0  0
Ostatní příjmy:    57 190  73 416

Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    5 468 361 5 944 379
Náklady na mzdy pracovníků:   2 450 597 2 585 422
Výdaje na učební pomůcky:  14 016  17 554
Výdaje na vzdělávání pracovníků:  17 781  5 389

Hospodářský	výsledek:	 	 	 75	000	 	 34	000

Pramínek
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, 
příspěvková organizace
Sídlo: Truhlářská 340/7, 460 01 Liberec 2
Identifikační číslo: 727 42 020
Ředitelka: Věra Metelcová
Telefon: 485 108 616, 604 251 821
E-mail: ms02.lbc@volny.cz
Internet: www.ms02lbc.infohelp.cz, www.ms-rolnicka.cz

Charakteristika            
Trojtřídní mateřská škola se nachází v blízkém okolí centra města, ve vilové čtvrti Kailův 
vrch. Celková kapacita tohoto zařízení je šedesát dětí, o které se v průběhu roku staralo pět 
pedagogických pracovnic. Ve dvou třídách učitelky poskytují logopedickou péči. Spolupracují 
s rodiči a klinickými logopedkami. Ve škole působí pěvecký sbor Sluníčko.

Události a zajímavosti            
Rozšířená nabídka pohybových aktivit dětí, např. plavání, cvičení v tělocvičně ZŠ, taneční 
a rytmické hry
Seznamování s německým jazykem
Akce podporující otužování dětí
Seznamování dětí s osobními počítači
Spolupráce rodičů při údržbě zahrady
Pěvecký sbor Sluníčko vystoupil v rámci projektu „Aby ze světa nevymizela radost“ před 
libereckou radnicí
Získání ceny za 1. místo ve výtvarné soutěži mateřských škol

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   60  60
Skutečný počet žáků:   60  60
Počet tříd:    3  3
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků na 1 třídu:   20  20
Počet žáků na učitele:   12  12 
Celkový počet pracovníků:  9  9
Pedagogové
Učitelé:    5  5
Učitelé důchodci:   0  2 
Učitelé bez kvalifikace:  0  0
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Hospodaření            
Došlo k mírnému navýšení finančních prostředků zvláště v kapitole ostatní příjmy, 
přesto hospodaření skončilo ztrátou.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     1 860 195 2 286 840
Dotace od obce:    567 320  645 036
Poplatky od žáků a rodičů:   128 900 146 825
Příjmy z hospodářské činnosti:      0  0
Ostatní příjmy:     2 080  301 901
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  79 055
Neinvestiční výdaje:    2 548 871 3 320 385
Náklady na mzdy pracovníků:   1 322 406 1 658 143
Výdaje na učební pomůcky:   9 971  7 384
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   1 640  400

Hospodářský	výsledek:	 	 	 9	000	 	 -18	838

Rolnička
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3,   
příspěvková organizace
Sídlo: Školní vršek 503/3, 460 59 Liberec 1
Identifikační číslo: 727 41 783
Ředitelka: Alice Langerová
Telefon: 485 106 733
E-mail: ms05.lbc@volny.cz

Charakteristika            
Mateřská škola je dvoutřídní a nachází se v blízkém centru města. Má rodinný charakter. 
Součástí školy je rozlehlá zahrada vybavená herními prvky. Kapacita školy umožňuje přijmout 
až 55 dětí. Ve školním roce o ně pečovaly čtyři pedagogické pracovnice a tři správní 
zaměstnanci. Mateřská škola nabízí nadstandardní aktivity, především zájmové kroužky, 
k nimž patří seznamování s jógou a jazykové vzdělávání a výuka plavání.

Události a zajímavosti            
Škola zajistila částečnou rekonstrukci elektrických rozvodů
Ve školním roce probíhala krátkodobá pedagogická praxe studentek Střední pedagogické školy 
Liberec
Spolupráce s Domem mládeže Větrník na sběru PET lahví a použitých baterií
Kontrola pohybového aparátu dětí organizovaná firmou Sarema 
Seznamování s anglickým jazykem

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   55  55
Skutečný počet žáků:   50  51
Počet tříd:    2  2
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků na 1 třídu:   25  25
Počet žáků na učitele:   13  13
Celkový počet pracovníků:  7  7
Pedagogové
Učitelé:    4  4
Učitelé důchodci:   1  0
Učitelé bez kvalifikace:  0  0
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Rosnička

Hospodaření            
Ze svých finančních prostředků škola zajistila rekonstrukci elektrického vedení 
v kanceláři školy. Hospodaření skončilo jako vyrovnané.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     1 825 967 1 897 285
Dotace od obce:    420 437 449 241
Poplatky od žáků a rodičů:   285 117  323 752
Příjmy z hospodářské činnosti:      2 640  1 950
Ostatní příjmy:     94  65
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    2 532 645 2 672 293
Náklady na mzdy pracovníků:   1 323 131 1 375 644
Výdaje na učební pomůcky:   2 800  873
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   7 311  11 328

Hospodářský	výsledek:	 	 	 2	000	 	 4	000
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, 
příspěvková organizace
Sídlo: Vzdušná 509/20, 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 727 41 864
Ředitelka: Ilona Soukupová 
Telefon: 485 106 087
E-mail: mssedmikraska@volny.cz
Internet: www.mssedmikraska.infohelp.cz

Charakteristika            
V těsné blízkosti centra města je umístěna dvoutřídní mateřská škola Sedmikráska s celodenní 
péčí. Rodiči je dlouhodobě vyhledávána jak z důvodu pěstovaného rodinného prostředí, tak pro 
svou dostupnost. Je určena až pro 50 dětí a tato kapacita byla stejně jako v předešlém roce 
zcela využita. Součástí školy je prostorná zahrada s herními prvky. Škola je umístěna ve staré 
vile, a proto je nezbytná zvýšená péče o údržbu objektu. Od ledna 2008 je v čele organizace 
Ilona Soukupová. Souběžně se školou rozvíjí aktivity rovněž Sdružení rodičů a přátel dětí 
školy.

Události a zajímavosti            
Ve spolupráci s rodiči se podařilo zrekonstruovat přístupovou cestu do MŠ
Děti začaly pravidelně navštěvovat solnou jeskyňi
Cvičení dětí v tělocvičně ZŠ 5. květen
Spolupráce učitelek a dětí s městem Liberec při vítání nových občánků
Ve školním roce se MŠ umístila na 5. místě v Libereckém kraji ve sběru papíru

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   50  50
Skutečný počet žáků:   50  50
Počet tříd:    2  2
Z toho se zaměřením:   0  0
Počet žáků na 1 třídu:   25  25
Počet žáků na učitele:   13  13 
Celkový počet pracovníků:  7  7
Pedagogové
Učitelé:    4  4
Učitelé důchodci:   0  0
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Sedmikráska
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Sedmikráska

Hospodaření            
Z rozpočtu školy byla hrazena výměna bojleru v umývárně dětí, zpevnění plotu či 
výmalba několika místností. Hospodaření skončilo přebytkem. 

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     1 898 621 1 913 650
Dotace od obce:    420 550 475 066
Poplatky od žáků a rodičů:   325 200 340 393
Příjmy z hospodářské činnosti:      150  90
Ostatní příjmy:     103  86
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  45 000
Neinvestiční výdaje:    2 603 946 2 701 871
Náklady na mzdy pracovníků:   1 377  1 387 588
Výdaje na učební pomůcky:   969  1 867
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   5 648  5 380

Hospodářský	výsledek:	 	 	 41	000	 	 27	000
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1,   
příspěvková organizace
Sídlo: Bezová 274/1, 460 14 Liberec 13
Identifikační číslo: 727 42 101
Ředitelka: Bc. Petra Čermáková
Telefon: 485 122 672, 774 817 000
E-mail: ms17.lbc@volny.cz
Internet: www.ms-slunicko.cz

Charakteristika            
Čtyřtřídní mateřská škola byla vybudovaná v sedmdesátých letech. Je umístěna v zařízení 
panelového typu, má tři pavilony s dobrou dostupností do okolní přírody. Schválená kapacita 
MŠ v počtu maximálně 110 dětí je zcela využita. Při škole pracuje dětský klub, ve kterém se 
scházejí zájmové kroužky v rámci nadstandardních aktivit. Okolí školy tvoří dvě velké rozlehlé 
zahrady, pro každý pavilon slouží jedna. Zahrada je porostlá topoly a okrasnými keři a dřevinami. 
Obě zahrady jsou přiměřeně vybaveny novými typy skluzavek a houpadel.

Události a zajímavosti            
Nadstandardní aktivity v podobě šachového kroužku, pohybových her v ZŠ Vrchlického
Vystoupení pěveckého sboru Sluníčko na akcích s rodiči a při dalších společenských 
událostech                
Prezentace tanečního kroužku Lentilky                    
Účast dětí na Mateřince 2009, Veletrhu dětské knihy
Plavecký kroužek v libereckém bazénu na Tržním náměstí
Celkem patnáct návštěv divadelních a kulturních představení

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   110  110
Skutečný počet žáků:  108  110
Počet tříd:    4  4
Z toho se zaměřením:  0  0
Počet žáků na 1 třídu:  27  28
Počet žáků na učitele:  14  14
Celkový počet pracovníků:  14  15
Pedagogové
Učitelé:    8  9
Učitelé důchodci:   0  1
Učitelé bez kvalifikace:  0  1
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Sluníčko

Hospodaření            
Na konci školního roku byla zahájena rekonstrukce školy. Jedná se o výměnu 
oken, vstupních dveří, střešní krytiny a opláštění budovy. Hospodaření skončilo 
jako vyrovnané.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     3 569 483 3 623 800
Dotace od obce:    1 150 243 1 116 602
Poplatky od žáků a rodičů:   831 251 912 638
Příjmy z hospodářské činnosti:      2 730  3 814
Ostatní příjmy:     23 714  35 046
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    5 322 754 5 689 039
Náklady na mzdy pracovníků:   2 574 761 2 625 149
Výdaje na učební pomůcky:   18 340  14 258
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   15 105  5 687
 
Hospodářský	výsledek:	 	 	 255	000	 3	000
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Zateplení budovy

Sluníčko
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, 
příspěvková organizace
Sídlo: Oldřichova 836/5, 460 01 Liberec 3
Identifikační číslo: 467 47 532
Ředitelka: Jitka Kadlečková
Telefon: 485 103 049 
E-mail: info@srdickoliberec.cz
Internet: www.srdicko.liberec.net

Charakteristika            
Trojtřídní mateřská škola má celkovou kapacitu 73 dětí. Zaměřuje se na estetickou a mravní 
výchovu. Její specialitou je neurolingvistický program pro děti v posledním ročníku mateřské 
školy. Dvanáctičlenný kolektiv pracovníků využívá zázemí prostorného objektu a přilehlé zahrady 
vybavené herními prvky. Při škole působí Sdružení rodičů a přátel alternativní mateřské školy 
Srdíčko.

Události a zajímavosti            
Pravidelné schůzky návštěvníků školy a handicapovaných dětí ze stacionáře Alvalída
Výpravy za zdravím do solné jeskyně 
Seznamování s anglickým jazykem
17. ročník Pohádkového bálu přinesl do společné pokladny více než 31 000 Kč 
Nabídka programů v sedmi zájmových kroužcích
Pravidelné výpravy za kulturou

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   73   73
Skutečný počet žáků:  73   73
Počet tříd:    3  3
Z toho se zaměřením:  0  0
Počet žáků na 1 třídu:  24  24
Počet žáků na učitele:  12  12
Celkový počet pracovníků:  12  12
Pedagogové
Učitelé:    6  6
Učitelé důchodci:   1  1
Učitelé bez kvalifikace:  0  0
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Srdíčko

Hospodaření            
Školka disponuje dostatečným množstvím hraček, a to jak moderních, tak 
klasických. Ve sledovaném období tedy nebylo třeba vynakládat finanční 
prostředky na nákup nových. Hospodaření skončilo přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     2 637 145 2 769 602
Dotace od obce:    667 202 797 247
Poplatky od žáků a rodičů:   640 933 599 645
Příjmy z hospodářské činnosti:      63 066  45 200
Ostatní příjmy:     70 965  922
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    301 511 0
Neinvestiční výdaje:    4 000 409 4 164 280
Náklady na mzdy pracovníků:   1 942 044 2 008 154
Výdaje na učební pomůcky:   3 190  0
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   7 617  2 874

Hospodářský	výsledek:	 	 	 79	000	 	 48	000
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1,    
příspěvková organizace
Sídlo: Stromovka 285/1, 460 10 Liberec 10
Identifikační číslo: 727 42 429
Ředitelka: PaedDr. Jana Kubíčková
Telefon: 485 151 062, 777 311 062
E-mail: ms18.lbc@volny.cz

Charakteristika            
Mateřská škola Stromovka se nachází uvnitř libereckého sídliště Františkov. Zázemí tvoří dva 
panelové objekty vybudované v první polovině sedmdesátých let. Součástí areálu je zahrada 
se staršími herními prvky. V roce 2007 zřizovatel realizoval rozsáhlou opravu střešního 
podhledu hospodářské části nemovitosti z důvodu havarijního stavu. O rok později se v jedné 
z částí zahrady podařilo vyměnit plot. V roce 2009 opravy a rekonstrukce vyvrcholily v podobě 
kompletního zateplení, opravy střechy, okapového chodníčku a fasády obou budov. Mateřská 
škola je cvičnou školou pro průběžnou řízenou praxi studentů střední pedagogické školy.

Události a zajímavosti            
Účast v projektu KidSmart – učení pomocí počítače
Devět speciálních projektů zaměřených na nadstandardní aktivity v zájmových kroužcích
Projekt společné přípravy na školu rodičů s dětmi nazvaný Školáček
Výuka hry na zobcovou flétnu, pěvecký sbor, základy angličtiny
Rehabilitační pobyt v solné jeskyni

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   110  110
Skutečný počet žáků:  100  106
Počet tříd:    4  4
Z toho se zaměřením:  0  0
Počet žáků na 1 třídu:  27  27
Počet žáků na učitele:  14  13
Celkový počet pracovníků:  13  15 
Pedagogové
Učitelé:    8  8
Učitelé důchodci:   0  0
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 
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Stromovka

Hospodaření            
V roce 2008 proběhla výměna části plotu. Škola získala sponzorské dary 
v hodnotě cca 20 000 Kč. V roce 2009 byla v návaznosti na zateplení 
obou budov provedena výstavba stříšky před kuchyní a hlavním vchodem. 
Hospodaření skončilo jako vyrovnané.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     3 464 784 3 820 116
Dotace od obce:    1 116 063 1 049 481
Poplatky od žáků a rodičů:   659 646 753 626
Příjmy z hospodářské činnosti:      0  0
Ostatní příjmy:     3 000  3 000
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    5 067 859 5 662 058
Náklady na mzdy pracovníků:   2 503 976 2 761 977
Výdaje na učební pomůcky:   11 310  385
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   17 001  12 179

Hospodářský	výsledek:	 	 	 176	000	 4	000



58Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

Zateplení budovy

Stromovka
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19,
příspěvková organizace
Sídlo: Purkyňova 458/19, 460 01 Liberec 1
Odloučené pracoviště: Údolní 958/2, Liberec 1      
Identifikační číslo: 727 42 747
Ředitelka: Bc. Dana Jeništová
Telefon: 485 105 673
E-mail: ms@bertik.info
Internet: www.bertik.info

Charakteristika            
Od 1. července 2008 je mateřská škola U Bertíka trojtřídní. Nachází v klidné části Liberce, 
nedaleko botanické zahrady a zakládá si na tradici prosazující zařízení rodinného typu. MŠ je 
umístěna ve dvou budovách vzdálených od sebe přibližně pět minut. V objektu v Údolní ulici 
jsou přednostně umisťovány děti s respiračními problémy. Mají zde kromě obvyklých aktivit 
možnost navštěvovat denně inhalační ambulanci vedenou zdravotnickým personálem. 

Události a zajímavosti            
Ambulance pro děti s respiračními problémy, která tvořila součást MŠ, patří od 1. 1. 2009 pod 
Dětské centrum Sluníčko
Nadstandardní zájmové kroužky, např. cvičení na trampolíně, výuka hry na zobcovou flétnu, 
kroužek ochránců lesa
Škola uspořádala celkem sedm celodenních výletů
Spolupráce se sdružením Divizna
Celkem 25 dětí pobývalo v ekologickém centru v Oldřichově
MŠ požádala o dva granty, uspěla s jedním projektem zaměřeným na ekovýchovu

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   78  78
Skutečný počet žáků:  78  78
Počet tříd:    3  3
Z toho se zaměřením:  0  0
Počet žáků na 1 třídu:  26  26
Počet žáků na učitele:  13  13
Celkový počet pracovníků:  11  11
Pedagogové
Učitelé:    6  6
Učitelé důchodci:   0  0
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 
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U Bertíka

Hospodaření            
Škola získala grant z Fondu životního prostřední Krajského úřadu Libereckého 
kraje na vybudování zázemí pro ekologickou výchovu ve výši 37 000 Kč. Částka 
95 000 Kč, získaná z akce SRPdŠ Bertíkova zahrada, byla využita na vybavení 
zahrady a jako spoluúčast grantu. Rozpočet skončil výrazným přebytkem.

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     1 910 441 2 456 445
Dotace od obce:    466 308 1 141 129
Poplatky od žáků a rodičů:   332 417 425 154
Příjmy z hospodářské činnosti:      800  800
Ostatní příjmy:     323  6 439
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    2 603 431 3 940 498
Náklady na mzdy pracovníků:   1 386 074 1 754 011
Výdaje na učební pomůcky:   9 005  2 282
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   8 637  5 580

Hospodářský	výsledek:	 	 	 107	000	 90	000
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Základní údaje            
Název školy: Mateřská škola „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68,   
příspěvková organizace
Sídlo: Žitavská 122/68, 460 01 Liberec 11
Identifikační číslo: 661 13 334
Ředitelka: Bc. Vlasta Tesařová
Telefon: 482 711 256, 608 519 140
E-mail: ms.vzahrade@volny.cz 
Internet: www.msvzahrade.cz

Charakteristika            
Čtyřtřídní mateřská škola se nachází uprostřed starší zástavby rodinných domů v okrajové 
části města Liberec. Kapacita školy rodinného typu je 77 dětí. Individualizovanou výchovu a 
vzdělávání zajišťuje šest pedagogů s podporou čtyř provozních pracovníků. Objekt školy je 
obklopen rozlehlou, architektonicky a umělecky ztvárněnou zahradou. Mateřská škola tak 
velmi těsně imituje rodinné prostředí, a to i za podpory nadstandardní výbavy kvalitními 
hračkami a pomůckami specializovaných firem s certifikací. 

Události a zajímavosti            
Ve školním roce učitelky v čele s ředitelkou zpracovaly celkem 23 projektů a grantů
Jazyková výuka a ekologické aktivity
Cílené individuální programy a projekty
Specializované akce vzdělávacího charakteru
Individualizovaná výchova a vzdělávání
Široká nabídka příležitostí pro rozvíjení talentu dětí v zájmových kroužcích

 

Statistika            
Školní rok   2007/2008 2008/2009

Kapacita školy:   77  77
Skutečný počet žáků:   77  77
Počet tříd:    4  4
Z toho se zaměřením:   1  1
Počet žáků na 1 třídu:   19  19
Počet žáků na učitele:   13  13
Celkový počet pracovníků:  10  10 
Pedagogové
Učitelé:    6  6
Učitelé důchodci:   0  0
Učitelé bez kvalifikace:  0  0

Souhrnná výroční zpráva statutárního města Liberec 2009 ...     ... Mateřské školy 

V zahradě
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V zahradě

Hospodaření            
Škola ze svého rozpočtu provedla odhlučnění pohybové herny a upravila pěší 
zónu. Ve sledovaném období hospodařila s mírným přebytkem.   
   

Rok     2007  2008

Výnosy
Státní dotace:     2 658 931 2 804 397
Dotace od obce:    1 034 896 1 126 896
Poplatky od žáků a rodičů:   723 828 723 868
Příjmy z hospodářské činnosti:      43 350  77 075
Ostatní příjmy:     107 909 67 114
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Náklady
Investiční výdaje:    0  0
Neinvestiční výdaje:    4 504 178 4 787 649
Náklady na mzdy pracovníků:   1 943 422 2 051 503
Výdaje na učební pomůcky:   1 856  0 
Výdaje na vzdělávání pracovníků:   11 884  11 925

Hospodářský	výsledek:	 	 	 64	000	 	 12	000
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V roce 2009 započala výstavba 
MŠ Barvířská

Barvířská
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Foto: Milan Drahoňovský
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Likvidovaná společnost

Majetkové účasti SML

Liberecké výstavní trhy a. s. v likvidaci 2
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ČSAD Liberec, a. s. 4
Krajská nemocnice Liberec, a.s. 5
Severočeská vodárenská společnost a. s. 6
Teplárna Liberec, a. s.                                             7
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Základní údaje            
Název: Liberecké výstavní trhy a. s. v likvidaci
Sídlo: Masarykova 24, 460 01 Liberec 1
Identifikační číslo: 499 02 725
Likvidátor: Josef Škrlík
Telefon: 605 468 675
 

Charakteristika            
Akciová společnost Liberecké výstavní trhy byla založena v roce 1994, 
jediným akcionářem je město Liberec. Usnesením Rady města č. 369/08 ze 
dne 17. 6. 2008 ukončila společnost činnost k 30. 6. 2008 a k 1. 9. 2008 
vstoupila do likvidace. Společnost vzhledem k ukončení nájemní smlouvy 
novým vlastníkem areálu, Krajským úřadem Libereckého kraje, nemohla svoji 
činnost dále vykonávat. Pro výstavní areál bylo vydáno stavební povolení 
k demolici s následným projektem Centra vzdělanosti Libereckého kraje.
  

Zhodnocení činnosti            
Od ukončení výstavní činnosti do vstupu do likvidace byly prováděny úkony 
předcházející vstupu do likvidace, a to sestavení rozvahy, časový plán likvidace, 
rozpočet likvidace, účetní závěrka a audit. Následující uzávěrka a audit proběhl 
k 31. 12. 2009. Likvidace probíhá v souladu s plánem likvidace, schváleným na zasedání 
Rady města Liberec, tj. návrh na výmaz společnosti z Obchodního rejstříku bude 
podán v srpnu 2010. Prostory byly též komerčně pronajímány jiným subjektům. 

Hospodaření            
Likvidační zůstatek společnosti činí ke konci sledovaného roku 18 041 tis. Kč, z toho 
hodnota bývalého sídla LVT a. s. je 16 mil. Kč a návrh na vklad těchto nemovitostí 
do vlastnictví statutárního města Liberec bude podán do konce května 2010. 
Zbývající část likvidačního zůstatku bude převedena na účet města.

2
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Základní údaje            
Název: .A.S.A. Liberec s. r. o.
Sídlo: Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10
Identifikační číslo: 631 46 746
Ředitel: Ing. Petr Grof
Telefon: 485 213 030
E-mail: liberec@asa-cz.cz
Internet: www.asa-group.com/cs/Ceska-republika.asa
 

Charakteristika            
Firma .A.S.A. je jednou z největších evropských firem zabývajících 
se likvidací odpadu a poskytováním komunálních služeb. 
Společnost .A.S.A. Liberec vznikla v roce 1995 na základě 
vypsaného výběrového řízení jako společný podnik statutárního 
města Liberec a společnosti .A.S.A. International Environmental 
Services GmbH. Obchodní podíl města Liberec na základním 
kapitálu společnosti .A.S.A. Liberec je čtyřicet pět procent. Firma 
poskytuje komplexní služby v odpadovém hospodářství  v oblasti 
okresů Liberec a Jablonec nad Nisou, a dalších sedmnácti obcí 
v jejich okolí. 
Její hlavní činností je svoz komunálního odpadu, sběr a odvoz 
tříděného odpadu, dále provádí sběr nebezpečného a velko-
objemového odpadu. Rovněž provozuje sběrný dvůr odpadů 
a pronajímá kontejnery. Sběrný dvůr odpadů je umístěn v liberecké 
průmyslové zóně Jih v Ampérově ulici, kde byla dobudována linka 
na dotřídění separovaných odpadů.
  

Hlavní údaje            

Rok      2008  2009                

Základní kapitál (tis. Kč):   9 000             9 000
Počet pracovníků:    50              48
Majetková účast SML (miliony Kč)  4,05           4,05
Podíl SML na společnosti (%):   45                 45

3
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Základní údaje            
Název: ČSAD Liberec, a. s.
Sídlo: České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6
Identifikační číslo: 250 45 504
Předseda představenstva, ředitel: Ing. Petr Wasserbauer
Telefon: 482 423 111
E-mail: reditel@csadlb.cz
Internet: www.csadlb.cz
 

Charakteristika            
Akciová společnost ČSAD Liberec, a. s. byla založena privatizací dne 1. ledna 1999 
s tím, že navázala na dlouholetou tradici podniku ČSAD. Je to největší dopravní 
společnost v Libereckém kraji. Zabezpečuje komplexní služby v oblasti nákladní 
dopravy, dále nabízí autobusovou dopravu, logistické služby, spedici, automobilové 
opravárenství a obchod s náhradními díly a pneumatikami pro užitková nákladní 
vozidla a autobusy, a to nejenom pro významné firmy regionu, ale i pro výrobní 
a obchodní společnosti v zahraničí. Společnost opakovaně obhájila audit kvality dle 
norem ISO 9000-2. Společnost má areál na strategickém místě v oblasti Doubí poblíž 
výpadovky na Prahu, další provozovny jsou umístěny v Českém Dubu, Frýdlantu
a v areálu autobusového nádraží v Liberci.
  

Hlavní údaje            
Rok      2008  2009                

Základní kapitál (tis. Kč):   88 939   88 939
Počet pracovníků:    290  300
Majetková účast SML (kusů akcií):  6 337   6 337 
Podíl SML na společnosti (%):   7,12   7,12  

4
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Základní údaje            
Název: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Sídlo: Husova 10, 460 63  Liberec 
Identifikační číslo: 272 83 933
Předseda představenstva: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
Telefon: 485 312 681, 724 240 007
E-mail: nemlib@nemlib.cz
Internet: www.nemlib.cz
 

Charakteristika            
Krajská nemocnice Liberec patří mezi zdravotnická zařízení, která 
poskytují své služby v působnosti celého Libereckého kraje i je-
ho spádových oblastí. Léčební či preventivní péči poskytuje na 
46 odděleních a nabízí jak základní, tak i vysoce specializovanou 
péči na 137 pracovištích. Usnesením zastupitelstva z března roku 
2007 změnila Krajská nemocnice Liberec svou právní formu a to 
tak, že z příspěvkové organizace přešla na akciovou společnost. 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. disponuje v současné době 
973 lůžky, z toho jich je 734 v akutní péči, 97 v intenzívní péči 
a 142 v následné péči. Provozuje také ústavní lékárnu s prodejnou 
zdravotnických potřeb. V nejbližší době zahájí provoz zcela nová 
výdejna léčiv na Husově ulici. Důkazem trvalého poskytování 
kvalitních služeb je certifikát systému řízení kvality ISO 9001, 
který získala v dubnu roku 2006.
  

Hlavní údaje            

Rok      2009               

Základní kapitál (tis. Kč):   989 865
Počet pracovníků:    2 049      
Majetková účast SML (tis Kč):  154 632 (nepeněžní vklad) 
Podíl SML na společnosti (%):   17,53

5
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Základní údaje            
Název: Severočeská vodárenská společnost a. s.
Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Identifikační číslo: 490 99 469
Ředitel: Ing. Miroslav Harciník
Telefon: 417 563 178
E-mail: info@svs.cz
Internet: www.svs.cz
 

Charakteristika            
Vodárenská společnost působí od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy 
vodohospodářské infrastruktury. Patří mezi největší firmy v oboru v České republice 
a ve středoevropském teritoriu. Svou působností pokrývá Ústecký kraj a podstatnou 
část Libereckého kraje, což představuje území, kde žije přibližně 1,2 milionu obyvatel. 
Společnost má odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění 
a likvidaci komunálních odpadních vod. Provozování vodohospodářského majetku ve 
vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti je dlouhodobou smlouvou svěřeno 
provozní společnosti – Severočeským vodovodům a kanalizacím. Hlavním cílem 
společnosti je udržení jednotné solidární ceny vody pro celé území. Akcie společnosti 
jsou v držení celkem 459 severočeských měst a obcí.
  

Hlavní údaje            
Rok      2008  2009                

Základní kapitál (tis. Kč):   7 605 482  7 605 482 
Počet pracovníků:    38  41
Majetková účast SML (kusů akcií):  685 166  685 166 
Podíl SML na společnosti (%):   9,008   9,008 
  

6
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Základní údaje            
Název: Teplárna Liberec, a. s.
Sídlo: tř. Dr. Milady Horákové 641/34a
Identifikační číslo: 622 41 672
Předseda představenstva: Ing. Libor Žížala
Telefon: 485 386 111
E-mail: tlib@tlib.mvv.cz
Internet: http://www.tlib.mvv.cz
 

Charakteristika            
Společnost Teplárna Liberec, a. s., která zahájila činnost v roce 
1995, založily Severočeské teplárny a statutární město Liberec. 
Základními podnikatelskými záměry jsou výroba, rozvod, nákup 
a prodej tepla a elektrické energie, přenechávání zemního 
plynu a činnosti s těmito aktivitami spojené. Teplárna Liberec 
v současnosti zásobuje tepelnou energií statutární město 
Liberec a městský obvod Vratislavice nad Nisou. Je zde také 
vyráběna elektrická energie, kterou Teplárna dodává spalovně 
komunálních odpadů. Významnými investičními akcemi, na 
kterých se Teplárna Liberec podílí je budování sítí pro nová 
obchodní centra. Mezi další projekty patří systematická 
modernizace rozvodů na libereckých sídlištích. Ve sledovaném 
roce putovaly desítky milionů do rekonstrukcí v Rochlicích a Starých 
Pavlovicích.
  

Hlavní údaje            

Rok      2008  2009                

Základní kapitál (tis. Kč):   500 000  500 000 
Počet pracovníků:    113  107
Majetková účast SML (kusů akcií):  15 000   15 000 
Podíl SML na společnosti (%):   30   30 

7

Souhrnnou výroční zprávu zpracovala pro 
statutární město Liberec společnost ELSET s. r. o. 
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