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.
17. schůze rady města dne: 08.09.2020
Bod pořadu jednání: 14
Navýšení kapacity školní jídelny Základní školy, Liberec, Česká 354, p. o.
Stručný obsah: Ředitelka Základní školy, Liberec, Česká 354, p. o., žádá dodatečně o souhlas
s navýšením kapacity školní jídelny ze stávajících 630 jídel na 830 jídel, s účinností od 1. 10. 2020.
Ve školním roce 2020/2021 by tak školní jídelna byla schopna zajistit stravování rovněž pro žáky
a zaměstnance ZŠ Liberec, Na Výběžku 118, p. o., kteří budou po dobu rekonstrukce školy
přechodně působit v sousedícím objektu TUL.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: Žádost ředitelky školy ze dne 28. 08. 2020
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 školní jídelny Základní školy, Liberec, Česká 354, p. o., IČ:
64040364, tzn. s navýšením počtu stravovaných ve školském zařízení ze stávajících 630
stravovaných na 830; s účinností od 1. října 2020.
ukládá
požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 30.09.2020
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Důvodová zpráva
Ředitelka Základní školy, Liberec, Česká 354, p. o., žádá dodatečně o souhlas s navýšením kapacity
školní jídelny ze stávajících 630 jídel na 830 jídel, s účinností od 1. 10. 2020. Ve školním roce
2020/2021 by tak školní jídelna byla schopna zajistit stravování rovněž pro žáky a zaměstnance ZŠ
Liberec, Na Výběžku 118, p. o., kteří budou po dobu rekonstrukce školy přechodně působit v
sousedícím objektu TUL.
Na základě konzultace s OSMTS KÚ LK týkající se žádosti o zápis školní vývařovny a zápis školní
výdejny do rejstříku škol a školských zařízení je tak radě města předkládán k odsouhlasení rovněž návrh
na navýšení počtu stravovaných ve školní jídelně při ZŠ, Liberec, Česká 354, p. o.
Navýšení kapacity školní jídelny při ZŠ, Liberec, Česká 354, p. o. by ze strany zřizovatele nevyžadovalo
žádné stavební úpravy a investice, školní jídelna disponuje dostatečnými prostory pro úpravu jídel. ZŠ
Liberec, Na Výběžku 118, p. o. bude mít k dispozici dostatečný počet termo nádob na přepravu stravy
určené k výdeji v objektu TUL.
Školní jídelna při ZŠ Liberec, Česká 354, p. o. bude sloužit i v dalších letech pro stravování žáků a
personálu jiných škol, které budou po dobu rekonstrukce přestěhovány do objektu TUL v ul. Mařanova
650, Liberec 25, 463 12.
Odbor školství a sociálních věcí, po projednání s náměstkem primátora pro kulturu, školství, sociální
věci a cestovní ruch, PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, doporučuje předložené usnesení schválit.

Přílohy:
Zadost_reditelky_skoly
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