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.
19. schůze rady města dne: 05.11.2019
Bod pořadu jednání: 24
Žádost www.scio.cz, s.r.o., o zřízení soukromé základní školy na území města
Stručný obsah: www.scio.cz, s. r. o., Pobřežní 34, Praha 8, 186 00 žádá o vydání stanoviska dle §
147 odst. 1, písm. p), zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon).

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: Žádost www.scio.cz, s.r.o., § 147 odst. 1 písm. p), resp. podle § 149 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zpracoval:

Řebíčková Lenka, Mgr. - vedoucí oddělení školství, tajemnice výboru pro
vzdělávání

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
nesouhlasí
se zřízením nové soukromé školy ScioŠkola Liberec – základní škola, s.r.o. na území města
Liberec
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 11.11.2019
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Důvodová zpráva
www.scio.cz, s.r.o., Pobřežní 34, Praha 8, 186 00 žádá o vydání stanoviska dle § 147 odst. 1, písm.
p), zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Povinností statutárního města Liberec, jako zřizovatele většiny spádových základních škol, je zajistit
podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu v Liberci. Obecně
závaznou vyhlášku vydává Zastupitelstvo města Liberec na základě § 178 odst. 2 písm. b) zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10, písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Odbor školství a sociálních věcí z výše uvedených důvodů pečlivě sleduje populační vývoj na svém
území a pružně na něj ve spolupráci s odborem majetkové správy reaguje, vedle navyšování kapacit škol
také úpravou školských obvodů.
Od roku 2013 byly kapacity na základních školách zřizovaných statutárním městem Liberec navýšeny
o 1080 míst.
Na území města Liberec je v současné době stabilizovaná síť základních škol. Kromě 21 škol spádových
(20 zřizovaných SML a 1 zřizovaná MO Vratislavice nad Nisou) působí ve městě také základní školy
jiných zřizovatelů (Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského, DOCTRINA –
střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o.). Dále ve městě působí tři víceletá gymnázia, kam
od 6. třídy odchází někteří žáci základních škol a plní tam zbývající část povinné školní docházky. Na
území města jsou také speciální základní školy zřizované podle § 16 školského zákona.
V rámci spádových základních škol existují i různé alternativní směry vzdělávání (Waldorf a
Montessori). Spádové školy nabízejí i jistou míru specializace dle podmínek a možností Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (cizí jazyky, hudební výchova, sport, informační
technologie apod.).
Liberec má od roku 2016 zpracován strategický dokument Střednědobé cíle kvality vzdělávání
v základních školách zřizovaných statutárním městem Liberec a podporuje spádové školy v tom, aby
postupnými kroky zvyšovaly kvalitu vzdělávání a naplňovaly kritéria, vycházející z modelu tzv. kvalitní
školy, vytvořeného Českou školní inspekcí ve spolupráci s externími odborníky.
Spádové základní školy v maximální míře naplňují Kodex školy, který je přílohou metodiky rovných
příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV. Ve ScioŠkole je vybíráno školné, vzdělávání je
tak dostupné pro skupinu lidí s vyšším socioekonomickým statusem, což popírá princip rovných
příležitostí.
Vznik ScioŠkoly by mohlo znamenat ohrožení nejen ve stabilitě vzdělávací soustavy na území města
Liberec, mohl by mít též dopad na financování námi zřizovaných základních škol. Nelze vyloučit ani
případné ohrožení nových investičních projektů zaměřených na modernizaci spádových základních škol.
Na základě výše uvedených skutečností doporučuje odbor školství a sociálních věcí, po projednání
s náměstkem primátora PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, předložený návrh usnesení schválit.

Přílohy:
1) žádost www.scio.cz, s.r.o.
2) Demografická data
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Demografická data
Vývoj počtu narozených dětí v Liberci od roku 1971 do roku 2016
(s uvedením věku v roce 2017)

Zpracováno dle údajů ČSÚ

Kategorie
děti před MŠ
děti v MŠ
žáci 1. stupeň ZŠ
žáci 2. stupeň ZŠ

děti a žáci ve věku
0, 1, 2
3, 4, 5, 6
7, 8, 9, 10, 11
12, 13, 14, 15

Rok 2016 – reálné údaje dle ČSÚ

Rok 2016 – reálné údaje dle ČSÚ

Rok 2016 – reálné údaje dle ČSÚ

