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.
23. schůze rady města dne: 16.11.2020
Bod pořadu jednání: 34
Navýšení kapacity Základní školy, Liberec, Kaplického 384, p. o.
Stručný obsah: Na základě demografického vývoje a stávajících potřeb SML zajistit dostatek míst
na základních školách a současně s ohledem na vzrůstající zájem o waldorfské vzdělávání žádá
ředitel Základní školy, Liberec, Kaplického 384, p. o., o souhlas s navýšením kapacity základní
školy, a to z počtu 445 žáků na počet 556 žáků 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
s navýšením kapacity Základní školy, Liberec, Kaplického 384, p. o., IČ: 72743379, z
počtu žáků 445 na počet žáků 556 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: 11.12.2020
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Důvodová zpráva
Na základě demografického vývoje a stávajících potřeb SML zajistit dostatek míst na základních
školách a současně s ohledem na vzrůstající zájem o waldorfské vzdělávání žádá ředitel Základní
školy, Liberec, Kaplického 384, p. o. (dále jen „ZŠ Kaplického“), o souhlas s navýšením kapacity
základní školy, a to z počtu 445 žáků na počet 556 žáků 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.
Usnesením č. 854/2020 rada města souhlasila se zápisem nového místa poskytovaného vzdělávání ZŠ
Kaplického v objektu Technické univerzity v Liberci, v ul. Mařanova 650, Liberec s účinností od 1. 2.
2021. Všechny třídy waldorfského typu budou přesunuty do těchto prostor.
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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