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.

INFORMACE
pro 2. zasedání zastupitelstva města 27.02.2020

Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 2. pololetí 2019

Zpracoval:

Špringlová Martina, Mgr. - vedoucí oddělení školství, tajemnice výboru pro vzdělávání

Projednáno: Výbor pro vzdělávání 20.02.2020
Předkládá:

Prachařová Šárka, Mgr. - radní, zastupitelka, předsedkyně výboru pro vzdělávání

Důvodová zpráva
V souladu se statutem výboru pro vzdělávání předkládáme následující stručné informace o jednání
výboru za období září až prosinec 2019. Podrobnější informace a usnesení z jednotlivých zasedání jsou
zveřejněny na webu města.

7. zasedání

19. září 2019

Program
1) Kontrola zápisu a úkolů
2) Založení vzdělávací společnosti – Nadační fond Listem 21 (materiál do ZM)
3) Souhlas s účastí Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, p. o., v projektu a s
poskytnutím návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu (materiál do ZM)
4) Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu vzdělávání DF SML za rok 2018 (materiál
do ZM)
5) Podání žádosti o podporu projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ (informace pro zastupitele
do ZM)
6) Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 1. pololetí roku 2019 (informace pro zastupitele
do ZM)
7) Plán činnosti výboru pro vzdělávání na 2. pololetí roku 2019 (informace pro zastupitele do ZM)
8) Různé
Přijatá usnesení: viz zveřejněný zápis na webu města
Docházka: přítomno 11 členů ze 13 - výbor byl usnášeníschopný

8. zasedání

17. října 2019

Program
1) Kontrola zápisu a úkolů
2) Stručná informace o Centru pro integraci cizinců (CIC)
3) Statut Dotačního fondu 2019
4) Fond vzdělávání – výzva pro rok 2020
5) Zrušení odloučeného pracoviště ZUŠ Liberec v Hrádku nad Nisou
6) Mimořádná situace na MŠ Pastelka
7) Různé
Přijatá usnesení: viz zveřejněný zápis na webu města
Docházka: přítomno 9 členů ze 13 - výbor byl usnášeníschopný

9. zasedání

21. listopadu 2019

Program
1) Kontrola zápisu a úkolů
2) Přehledy MŠ a ZŠ za školní rok 2018/2019
3) Návrhy provozních rozpočtů MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM
4) Dotační fond, Fond vzdělávání

5) Různé
Přijatá usnesení: viz zveřejněný zápis na webu města
Docházka: přítomno 9 členů ze 13 - výbor byl usnášeníschopný

10. zasedání

5. prosince 2019

Program
1) Kontrola zápisu a úkolů
2) Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci
zastupitelstva města
3) Informace – Podání žádosti projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina
4) Návrh plánu činnosti na 1. pololetí 2020
5) Dotační fond, Fond vzdělávání
6) Různé
Přijatá usnesení: viz zveřejněný zápis na webu města
Docházka: přítomno 10 členů ze 13 - výbor byl usnášeníschopný

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.

