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.
1. schůze rady města dne: 05.01.2021
Bod pořadu jednání: 7
Stanovisko zřizovatele k žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení
Stručný obsah: Radě města Liberec je předkládána žádost o stanovisko k záměru zřízení
Základní umělecké školy Folklorika Liberecko, s. r. o., s nejvyšším povoleným počtem 1 000 žáků.
S ohledem na dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na
období 2020–2024 je radě města předkládáno nesouhlasné stanovisko.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zpracoval:

Horáková Lucie, Ing. et. Bc. - specialista oddělení školství

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
nesouhlasí
se zápisem Základní umělecké školy Folklorika s. r. o. s nejvyšším povoleným počtem
1000 žáků, a to s účinností od 1. 9. 2021 do rejstříku škol a školských zařízení
ukládá
informovat žadatele o přijatém usnesení
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 10.01.2021

2/3

Důvodová zpráva
Radě města Liberec je předkládána žádost o zápis v rejstříku škol a školských zařízení Základní
umělecké školy Folklorika Liberecko s. r. o. s nejvyšším povoleným počtem 1000 žáků.
Jelikož se jedná o školu soukromou, patří mezi náležitosti o zápis nebo změnu zápisu v rejstříku škol a
školských zařízení i stanovisko obce, na jehož území základní umělecká škola působí (§ 147 odst. 1
písm. p) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném
vzdělávání, v platném znění). O žádosti pak bude ve správním řízení rozhodovat Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
Odůvodnění ředitele:
Mgr. art. Martin Staněk žádá o udělení kladného stanoviska ve věci nově vznikající pobočky ZUŠ
Folklorika Liberecko s. r. o. v městě Liberec. Má zájem vyučovat děti jak v hudebním, tanečním a
literárně dramatickém oboru. Samotná výuka by začala od září 2021 a personální chod by byl zcela
pokryt aprobovanými pedagogy.
Vyjádření odboru školství a sociálních věcí:
Žádost není v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého
kraje na období 2020 – 2024, který v kapitole 8 Kritéria rozvoje vzdělávací soustavy na s. 47 uvádí, že
„vzhledem k dostatečné síti základních uměleckých škol nebude podpořen zápis nové základní
umělecké školy“.
V Liberci, kde žadatel žádá o zápis jednoho místa poskytovaného vzdělávání, jsou již nyní dvě základní
umělecké školy, jejichž činnost vykonává Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19,
příspěvková organizace, a Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43,
příspěvková organizace, zřizované statutárním městem Liberec, s celkovou kapacitou 2427 žáků. V
Jablonci nad Nisou je pak základní umělecká škola, jejíž činnost vykonává Základní umělecká škola,
Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace, zřizovaná statutárním městem Jablonec nad
Nisou, s kapacitou 1100 s kapacitou žáků.
Zřízení nové pobočky ZUŠ Folklorika s.r.o. IČO 27727742, Tř. Maršála Malinovského 884, Sady, 686
01, Uherské Hradiště s názvem ZUŠ Folklorika Liberecko s.r.o. je tedy v rozporu s Dlouhodobým
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na období 2020 – 2024 a na
základě odst. 3 písm. a) § 148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jí nelze vyhovět.
Odbor školství a sociálních věcí doporučuje radě města schválit záporné stanovisko.

Přílohy:
ZUŠ Folklorika
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