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: 15.09.2020
Bod pořadu jednání: 34
Navýšení kapacity mateřské školy a navýšení kapacity školní jídelny při Základní škole a
Mateřské škole Ostašov, Liberec, p. o.
Stručný obsah: Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ostašov, Liberec, p. o., žádá o souhlas
s navýšením kapacity mateřské školy, a to z počtu 57 dětí na počet 96 dětí, a zároveň žádá o
navýšení kapacity školní jídelny, tj. navýšení počtu stravovaných ve školském zařízení ze
stávajících 57 stravovaných na 96 stravovaných, s účinností od 1. 9. 2021.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: žádost ředitele 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
1. s navýšením kapacity mateřské školy při Základní škole a Mateřské škole Ostašov, Liberec,
p. o., IČ: 72741791; s místem poskytovaného vzdělávání v ul. Švermova 100, Liberec,
z počtu dětí 57 na počet dětí 96, s účinností od 1. 9. 2021,
2. s navýšením kapacity školní jídelny při Základní škole a Mateřské škole Ostašov, Liberec,
p. o., IČ: 72741791, s místem školských služeb v ul. Švermova 100, Liberec, tj. s
navýšením počtu stravovaných ve školském zařízení ze stávajících 57 stravovaných na 96
stravovaných; s účinností od 1. 9. 2021.
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
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ostašov, Liberec, p. o., žádá o souhlas s navýšením kapacity
mateřské školy, a to z počtu 57 dětí na počet 96 dětí, a zároveň žádá o navýšení kapacity školní jídelny,
tj. navýšení počtu stravovaných ve školském zařízení ze stávajících 57 stravovaných na 96, s účinností
od 1. 9. 2021.
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:
Zadost_reditele_skoly
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Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, p. o.
Křižanská 80, Liberec 22, PSČ 460 10, tel.: 604 299 077
ID datové schránky: fvtmn8e, IČ: 727 41 791
www.zsostasov.cz, info@zsostasov.cz
bankovní spojení: 54 71 012/0800

Žádost o navýšení kapacity školní jídelny IZO 167000217 a Mateřské školy IZO
167000209
V Liberci 7. září 2020
Vážená paní Tománková,
obracím se na Vás s žádostí o navýšení kapacity školní jídelny IZO 167000217 a Mateřské školy IZO 167000209, a to
s účinností od 1. září 2021.
Současná kapacita je stanovena na 57 dětí v MŠ a 57 strávníků v ŠJ. Výuka ve školce probíhá ve třech třídách. V současné době probíhá rekonstrukce mateřské školy i školní jídelny, která bude ukončena v únoru 2021.
Díky rekonstrukci je projektováno navýšení kapacity mateřské školy na 96 dětí, školní jídelny na 96 dětí, počet tříd
mateřské školy na 4.
Po rekonstrukci bude výuka zajištěna v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. z části stávajícími zaměstnanci, z části
novými zaměstnanci. Navyšování počtu pedagogických pracovníků i počtu tříd se bude odvíjet od počtu dětí, které
budou v září 2021 přihlášeni do školky. Předběžné informace očekáváme na jaře 2021 po zápisech do MŠ.
Školka před rekonstrukcí byla velmi dobře majetkově vybavena. Část tohoto majetku se bude vracet do rekonstruované školky, část vybavení bude pořízena v rámci rekonstrukce.
Stravování dětí bude po rekonstrukci umožněno ve dvou jídelnách – každá s kapacitou 25 strávníků. Vydávání stravy
bude zajištěno personálem ZŠ a MŠ Ostašov a organizováno tak, aby se postupně najedly všechny děti.

Radek Vystrčil, ředitel školy

Ing.
Radek
Vystrčil

„Škola pro spokojené a zdravé děti.“

Digitálně
podepsal Ing.
Radek Vystrčil
Datum: 2020.09.07
15:59:36 +02'00'

1

