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Informace o činnosti Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání    
za období  říjen 2012  - leden 2013 

 
V souladu s Jednacím řádem Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání předkládáme 
následující informaci. 

 
7. zasedání 18. října 2012 
 
Program: situace na Základní škole, Liberec, Ještědská 354/88; změna základních pravidel pro 
využití Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací; zřízení Základní 
školy, Liberec, nám. Míru 212/2 
 
Přijatá usnesení :  
� Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání bere na vědomí situaci na Základní škole, 

Liberec, Ještědská 354/88. 
� Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání souhlasí a doporučuje předložený návrh 

usnesení o Změně pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací zastupitelstvu města schválit s tím, že doporučuje, aby se 
jednalo pouze o jednorázové opatření pro rok 2012.  

� Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání bere na vědomí informaci pana náměstka 
Kamila Jana Svobody o posunutí termínu pro zřízení samostatné příspěvkové organizace 
Základní škola, Liberec, nám. Míru, k 1. 9. 2014. 

� Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání doporučuje radě města revokovat usnesení č. 
776/2012 (záměr zřízení samostatné příspěvkové organizace k 1. 8. 2013) ve smyslu 
posunutí termínu k 1. 8. 2014. Současně doporučuje osamostatnění ZŠ nám. Míru 
realizovat s tím, že k definitivnímu zřízení ZŠ nám. Míru v termínu k 1. 8. 2014 
proběhne na základě projednání s rodiči, pedagogy a ředitelem školy ZŠ Sokolovská a 
na základě zjištění relevantních doporučení poskytovatelů dotací v důsledku se 
zapojením Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, jehož odloučeným pracovištěm je 
ZŠ nám. Míru, do dotačních projektů.  

 
Docházka: nepřítomni byli 3 členové, Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání byl 
usnášeníschopný 
 
8. zasedání 22. listopadu 2012 
 
Program: ZM - Poskytnutí dotací na rok 2013 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí 
finanční dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec; ZM - Poskytnutí dotací na rok 2013 a uzavření 
smluv a dodatku o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž 
zřizovatelem není Statutární město Liberec; ZM - Vyhláška o školských obvodech spádových 
základních škol v Liberci; ZM - Změna usnesení ZM – Čerpání fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací; ZM - Návrh na čerpání fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací 
 
Přijatá usnesení :  

� Výbor pro školství, výchovu vzdělávání doporučuje zastupitelstvu města dodatky ke 
smlouvám o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování schválit. 



� Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání doporučuje schválit smlouvy a dodatek o 
poskytnutí dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž 
zřizovatelem není Statutární město Liberec. 

� Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání doporučuje zastupitelstvu města Obecně 
závaznou vyhlášku statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody 
spádových základních škol v Liberci schválit. 

� Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání bere předložené materiály ohledně změn a 
čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na 
vědomí. Současně doporučuje doplnit o následující informace: 

1. Mateřská škola „Čtyřlístek“, Tovačovského, odloučené pracoviště Věkova – zpracovat 
položkový rozpočet na vícepráce a celkovou cenu. 

2. ZŠ Sokolovská, odloučené pracoviště nám. Míru – doplnit usnesení související s 
řešením rekonstrukce tělocvičny v rámci projektu IPRM, popř. informaci ohledně 
projektové dokumentace.  

3.  ZŠ U Školy – konkretizovat původně schválený záměr rekonstrukce kuchyně a 
jídelny. 

 
Docházka: nepřítomni byli 2 členové, Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání byl 
usnášeníschopný 
  
1.  zasedání 24. ledna 2013 
 
Program: určení mateřských škol ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného 
zaměstnavatele 
 
Přijatá usnesení :  
Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání bere na vědomí materiál do rady města ohledně 
určení Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6 pro přijímání dětí 
zaměstnanců zřizovatele, Mateřské školy „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5 pro přijímání 
dětí zaměstnanců Městské policie a Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4 pro přijímání 
dětí zaměstnanců Krajské nemocnice Liberec. Zároveň doporučuje tento materiál přepracovat 
s ohledem na řešení kapacity Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4. 
 
Docházka: nepřítomni byli 2 členové, Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání byl 
usnášeníschopný 
 
 

 
 


