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 8. zasedání zastupitelstva města 24.09.2020

Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 1. pololetí 2020

Zpracoval:

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

Projednáno: Výbor pro vzdělávání 17.09.2020
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 leden až červen 2020. Podrobnější informace a usnesení z jednotlivých zasedání jsou
zveřejněny na webu města.

1. zasedání

23. ledna 2020

Program
1) Kontrola zápisu a úkolů
2) Program jednání
3) Materiály do 1. ZM 2020:
a) Statut Dotačního fondu SML – nový přístup k poskytování dotací;
b) Vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok 2020;
c) Informace o postupu prací na Strategii rozvoje SML 2021+
4) Informace
a) Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelů
b) Změny v OZV SML, kterou se vymezují školské obvody spádových ZŠ v Liberci
c) Změna v OZV SML, kterou se vymezují školské obvody spádových MŠ v Liberci
5) Různé – Mapy škol 2019. Jedná se o materiál s INTERNÍM KLÍČEM vyhodnocení.
Přijatá usnesení: viz zveřejněný zápis na webu města
Docházka: přítomno 13 členů ze 13 - výbor byl usnášeníschopný

2. zasedání

20. února 2020

Program
1) Kontrola zápisu a úkolů
2) Mimořádné účelové prostředky na projekty školských PO zřizovaných SML v roce 2020 –
stanovení priorit
3) Informace o činnosti Výboru pro vzdělávání za 2. pololetí roku 2019
4) Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol
5) Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol
6) Souhlas s účastí škol zřizovaných SML v projektu (zahrady) a návrh na zajištění finančních
prostředků na realizaci projektu
7) Různé
Přijatá usnesení: viz zveřejněný zápis na webu města
Docházka: přítomno 12 členů ze 13 - výbor byl usnášeníschopný

3. zasedání

19. března 2020

Zasedání se nekonalo z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

4. zasedání

23. dubna 2020

Zasedání se nekonalo z důvodů mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19
Proběhlo hlasování per-rollam nad materiály do ZM.

5. zasedání

21. května 2020

Program
1) Kontrola zápisu a úkolů
2) Materiál do ZM – Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení a aktualizace zřizovací
listiny Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o.
3) Různé
Přijatá usnesení: viz zveřejněný zápis na webu města
Docházka: přítomno 11 členů ze 13 - výbor byl usnášeníschopný

6. zasedání

18. června 2020

Program
1) Kontrola zápisu a úkolů
2) Dotace 1 mil. Kč na Mimořádné aktivity škol – rozpis dle požadavků škol + výše příspěvku
3) Materiály do ZM
a) Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových
organizací
b) Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových
organizací
c) Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt „Zajištění činnosti čtyř
příspěvkových organizací Statutárního města Liberec nadregionálního významu s
ohledem na propad příjmů způsobený pandemií koronaviru“
4) Různé
Přijatá usnesení: viz zveřejněný zápis na webu města
Docházka: přítomno 10 členů ze 13 - výbor byl usnášeníschopný

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.

