STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
18. schůze rady města dne: 15.10.2019
Bod pořadu jednání: 26
Navýšení kapacity školní jídelny ZŠ, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace
Stručný obsah: Ředitelka ZŠ, Sokolovská 328, p. o. žádá o navýšení kapacity školní jídelny
základní školy, a to z počtu 530 žáků na počet 600 s účinností od 1. 1. 2020.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: žádost ředitelky školy, zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
Zpracoval:

Špringlová Martina, Mgr. - specialista oddělení školství

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
souhlasí
s navýšením kapacity školní jídelny Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková
organizace, IČ: 68974639; a to z počtu 530 na počet 600 žáků, s účinností od 1.1.2020, dle
důvodové zprávy
ukládá
požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 31.10.2019
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Důvodová zpráva
Na základě žádosti ředitelky ZŠ, Liberec, Sokolovská 328, p. o. ze dne 26. 9. 2019, předkládáme radě
města k odsouhlasení navýšení kapacity školní jídelny základní školy.
V rámci smluvních vztahů umožňuje ZŠ, Liberec, Sokolovská stravování žáků Podještědského
gymnázia, neboť sídlí v jednom z pavilonu ZŠ Sokolovská. Navýšením kapacity by bylo zajištěno
dotované stravování žákům nižšího gymnázia, tj. žákům v režimu základního povinného vzdělávání,
případně žákům vyššího gymnázia do navýšení kapacity.
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.
Jedná se o navýšení kapacity školní jídelny Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková
organizace, IČ: 68974639; a to z počtu 530 na počet 600 žáků, s účinností od 1.1.2020
Hygienické a prostorové podmínky odpovídají požadované kapacitě.
Odbor školství a sociálních věcí doporučuje na základě souhlasu rady města požádat o změnu ve
školském rejstříku.

Přílohy:
žádost ředitelky ZŠ Sokolovská
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