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.
15. schůze rady města dne: 14.07.2020
Bod pořadu jednání: 16
Navýšení kapacity MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace
Stručný obsah: Na základě ukončení stavebních prací v MŠ Motýlek, provedených v rámci
projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ spolufinancovaného z prostředků Evropské unie –
Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání –
integrované projekty IPRÚ, je potřebné navýšit kapacitu mateřské školy "Motýlek", Liberec,
Broumovská 840/7, příspěvková organizace, a to z počtu 175 dětí na počet 195 dětí, s účinností od
1. 9. 2020.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: žádost ředitelky mateřské školy;
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Zpracoval:

Tománková Markéta, DiS. - pracovník odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

PhDr. Mgr. 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 MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace,
IČ: 72743221; z počtu dětí 175 na počet dětí 195, s účinností od 1. 9. 2020,
ukládá
požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 31.07.2020
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Důvodová zpráva
Na základě ukončení stavebních prací v MŠ Motýlek, provedených v rámci projektu „Navýšení kapacit
MŠ Motýlek“ spolufinancovaného z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního
programu – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ, je potřebné navýšit
kapacitu mateřské školy "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace, a to z počtu
175 dětí na počet 195 dětí, s účinností od 1. 9. 2020.
Usnesením č. 637/2015 byly radou města schváleny projektové záměry v rámci Integrovaného plánu
rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“), a byla tak zahájena příprava projektu
„IPRÚ“ spolufinancovaného z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního
programu – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ „Navýšení kapacit
MŠ Motýlek“, jehož cílem je navýšení kapacity Mateřské školy „Motýlek“, kdy se nástavbou 2.NP
jednoho pavilonu budovy mateřské školy zvýší kapacita mateřské školy o jedno oddělení. Celkem se
kapacita mateřské školy navýší o 20 míst. Hygienické a prostorové podmínky budou po ukončení
projektu odpovídat požadovaným kapacitám.
S ohledem na skutečnost, že nejvyšší povolený počet žáků ve škole nebo školském zařízení (tzv.
kapacita) je povinným údajem zapisovaným do rejstříku škol a školských zařízení dle 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, doporučuje odbor školství a sociálních věcí,
po projednání s náměstkem primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch, PhDr. Mgr.
Ivanem Langrem, předložený materiál schválit.
Přílohy:
Žádost o navýšení kapacity
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Mateřská škola „Motýlek“ Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace
~ 460 01 Liberec 6 ~ tel.: 485 101 827, 485 103 542
Email: ms.motylek@volny.cz

Statutární město Liberec
Odbor školství a sociálních věcí
Oddělení školství

V Liberci dne 19.6. 2020

Věc: Žádost o navýšení kapacity Mateřské školy „Motýlek“, Liberec, Broumovská
840/7, p.o. ve školském rejstříku.

Na základě rekonstrukce a dostavby jedné třídy žádá ředitelství Mateřské školy
„Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, p.o., o navýšení kapacity školy ze 175 na 195
dětí k 1.9. 2020.
Personální podmínky budou zabezpečeny ze státního rozpočtu a materiální
z provozních prostředků zřizovatele školy.

Děkuji za kladné vyřízení

Bc. Martina Suchomelová
podepsal
Bc. Martina Digitálně
Bc. Martina
Suchomel Suchomelová
Datum: 2020.06.19
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ředitelka školy

