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: 35
Zápis nového místa poskytovaného vzdělávání, zrušení dočasného místa poskytovaného
vzdělávání, zrušení odloučeného pracoviště ZŠ, Liberec, Kaplického 384, p. o.
Stručný obsah: V souladu s usnesením rady města č. 1285/2018 ze dne 4. 12. 2018 bude v objektu
TUL v ul. Mařanova 650, Liberec umístěna waldorfská škola jako odloučené pracoviště ZŠ
Kaplického. V souvislosti s tímto bude v rejstříku škol a školských zařízení proveden zápis nového
místa poskytovaného vzdělávání (odloučeného pracoviště) v objektu TUL v ul. Mařanova 650,
Liberec, výmaz odloučeného pracoviště v ZŠ Orlí v ul. Gollova 394/4, Liberec a výmaz dočasného
místa poskytovaného vzdělávání v objektu ZŠ, Liberec, Česká 354, p. o., a to s účinností od 1. 2.
2021.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: Žádost ředitele školy
Zpracoval:

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

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, Ph.D., 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. se zrušením odloučeného pracoviště jako místa poskytovaného vzdělávání (základní škola)
a školských služeb (školní družina) Základní školy, Liberec, Kaplického 384, p. o., IČ:
72743379; v objektu ZŠ, Liberec, Orlí 140/7, p. o., s odloučeným pracovištěm v ul. Gollova
394/4, Liberec, a s jeho výmazem z rejstříku škol a školských zařízení; s účinností od 1. 2.
2021,
2. se zrušením dočasného místa poskytovaného vzdělávání Základní školy, Liberec,
Kaplického 384, p. o., IČ: 72743379; v objektu ZŠ, Liberec, Česká 354, p. o., a s jeho
výmazem z rejstříku škol a školských zařízení; s účinností od 1. 2. 2021,
3. se zápisem nového místa poskytovaného vzdělávání (základní škola) a školských služeb
(školní družina) jako odloučeného pracoviště Základní školy, Liberec, Kaplického 384, p.
o., IČ: 72743379; v objektu Technické univerzity v Liberci, Mařanova 650, Liberec;
s účinností od 1. 2. 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
V souladu s usnesením rady města č. 1285/2018 ze dne 4. 12. 2018 bude v objektu TUL v ul. Mařanova
650, Liberec umístěna waldorfská škola jako odloučené pracoviště ZŠ Kaplického.
V souvislosti s tímto bude v rejstříku škol a školských zařízení proveden zápis nového místa
poskytovaného vzdělávání (odloučeného pracoviště) v objektu TUL v ul. Mařanova 650, Liberec,
výmaz odloučeného pracoviště v ZŠ Orlí v ul. Gollova 394/4, Liberec a výmaz dočasného místa
poskytovaného vzdělávání v objektu ZŠ, Liberec, Česká 354, p. o., a to s účinností od 1. 2. 2021
Ředitel školy spolu s odborem školství a sociálních věcí dlouhodobě hledá stabilní zázemí pro třídy
waldorfské pedagogiky, které jsou součástí ZŠ Kaplického. V současné době je waldorfské vzdělávání
dočasně poskytováno v prostorech objektu TUL na adrese Čížkova 1324/18, Liberec.
Dle informace ředitele, který jednal s představiteli TUL, budou prostory v objektu TUL v ul. Mařanova
650, Liberec, uzpůsobeny stavebně tak, aby odpovídaly požadavkům pro vzdělávání až od ledna 2021.
Jakmile budou tyto prostory připraveny, dojde k přesunu všech tříd waldorfského typu do těchto prostor
a z toho důvodu již nebude nutné využívat prostory v objektu ZŠ, Liberec, Česká 354, p. o., a prostory
ZŠ Orlí v ul. Gollova 394/4, Liberec.
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_reditele_skoly
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