STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
15. schůze rady města dne: 12.09.2017
Bod pořadu jednání:
Navýšení kapacit vybraných škol zřizovaných SML
Stručný obsah: Na základě demografického vývoje a stávajících potřeb SML zajistit dostatek míst
na základních školách, je potřebné navýšit kapacity na ZŠ Broumovská, ZŠ U Školy a ZŠ Orlí.
Zároveň je navyšována kapacita ŠJ ZŠ Oblačná, ZUŠ Frýdlantská a MŠ Beruška.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zpracoval:

Špringlová Martina, Mgr. - specialista odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

PhDr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
navýšení kapacit těchto škol:
a) Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace, IČ: 65642368;
na počet žáků 715, a to navýšením kapacity oboru 79-01-C/01 Základní škola na
počet žáků 715; navýšení kapacity školní jídelny na počet žáků 715, s účinností od
1. 9. 2018
b) Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace, IČ:64040402; na
počet žáků 500, a to s navýšením kapacity oboru 79-01-C/01 Základní škola na
počet žáků 500; navýšení kapacity školní jídelny na počet žáků 500, s účinností od
1. 9. 2018
c) Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace, IČ: 64040402;
navýšení kapacity školní družiny na 140 žáků, s účinností od 1. 1. 2018
d) Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace, IČ: 72742038; navýšení
kapacity oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální na počet žáků 45; snížení
kapacity oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet žáků 239, s účinností od 1. 9.
2018
e) Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace, IČ: 46744908;
navýšení kapacity školní jídelny - výdejny na 320 žáků, s účinností od 1. 1. 2018
f) Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace, IČ:
64040445; na počet žáků 2059, s účinností od 1. 9. 2018
g) Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace, IČ:
72743301; na počet dětí 165; navýšení kapacity školní jídelny na počet 165 dětí,
s účinností od 1. 9. 2018

ukládá
požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 29.09.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Podle ustanovení § 144 odst. 1 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, je nejvyšší
povolený počet žáků ve škole nebo školském zařízení (tzv. kapacita) povinným údajem zapisovaným do
rejstříku škol a školských zařízení. Tento údaj vyjadřuje nejvyšší počet žáků, kterým může dané školské
zařízení poskytovat vzdělávání nebo školské služby. Uvedené školy jsou na navýšení kapacity
připraveny nebo potřebné úpravy proběhnou do konce školního roku 2017/2018.
Jedná se o navýšení kapacit těchto škol:


Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace, IČ: 65642368; na počet
žáků 715, a to navýšením kapacity oboru 79-01-C/01 Základní škola z 580 žáků na počet 715;
navýšení kapacity školní jídelny z 600 žáků na počet 715, s účinností od 1. 9. 2018



Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace, IČ:64040402; na počet žáků
500, a to s navýšením kapacity oboru 79-01-C/01 Základní škola ze 450 žáků na počet 500;
navýšení kapacity školní jídelny z počtu 450 žáků na počet 500, s účinností od 1. 9. 2018



Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace, IČ: 64040402; navýšení
kapacity školní družiny ze 120 žáků na počet 140, s účinností od 1. 1. 2018



Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace, IČ: 72742038; navýšení kapacity
oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální z počtu 34 žáků na počet 45; snížení kapacity oboru
79-01-C/01 Základní škola z počtu žáků 250 žáků na počet 239, s účinností od 1. 9. 2018

·

Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace, IČ: 46744908; navýšení
kapacity školní jídelny - výdejny z počtu 292 žáků na počet 320, s účinností od 1. 1. 2018



Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace, IČ: 64040445;
z počtu 1877 žáků na počet 2059, s účinností od 1. 9. 2018



Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace, IČ: 72743301;
z počtu 135 dětí na počet 165; navýšení kapacity školní jídelny z počtu 141 dětí na počet 165,
s účinností od 1. 9. 2018
Žádosti ředitelů škol jsou k dispozici na oddělení školství.

Hygienické a prostorové podmínky odpovídají požadovaným kapacitám. Na základě
demografického vývoje a potřeb SML odbor školství a sociálních věcí doporučuje uvedené kapacity
schválit.

Přílohy:
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