
 Týdeník Ivana Langra / 4. 4. - 10. 4. 2016 

Školství 

a sociální věci 

Nadále pracujeme na definici tzv. kritérií kvality základních škol, která 

naváží na úvodní analytický materiál s názvem Přehled základních škol 

v Liberci a kritéria jejich srovnání (ke stažení ZDE). Co už lze v této 

chvíli prozradit? Snad to, že důležité pro nás bude jak např. 

zintenzivnění komunikace s rodiči, žáky i dalšími podstatnými aktéry, 

kteří do vzdělávacího procesu vstupují či vstupovat mohou, jazykové 

vzdělávání a pestrost jeho forem, podpora technického 

a přírodovědného vzdělávání, ale i kvalita školního klimatu atd. Kritéria 

kvality by měla zakládat tzv. vyšší cíle, školy by přitom měly dostat 

vlastní autonomní prostor, jak jich budou dosahovat. 

Poté, co poslanci 9/3 schválili novelu školského zákona, která bude mj. 

zakládat povinnost vymezovat spádové obvody i do mateřských škol, 

vrcholí přípravy na souboj o novelu v Senátu. Statutární města 

z neformální Koalice za zrušení spádů tentokrát plně koordinují svůj 

postup se Svazem měst a obcí ČR, připravujeme pro senátorky 

a senátory i společný pozměňovací návrh. Podle dostupných informací 

ale zbrojí i ministerstvo školství, které nechce připustit, aby se novela 

vrátila zpět k hlasování do sněmovny. Stejně jako v případě poslanců 

jsem osobně jako zástupce statutárních měst oslovil všechny senátorky 

a senátorky, abych jim na konkrétních příkladech ukázal, k jakým 

negativům spádové obvody v MŠ povedou, a nabídl jim věcnou diskuzi 
o novele. 

Na poradě odboru (PO 12.30) budeme mj. v návaznosti na novelu 

školského zákona debatovat o postupujících pracích na alternativních 

řešeních v síti MŠ, pokud budeme muset spádové obvody od roku 2017 
zřizovat. 

Společně s odborem majetkové správy budeme řešit (PO 14.00) 

možnou úpravu bývalé MŠ ve Věkově ulici, kde navrhujeme zřízení 

azylového domu pro ženy a pro rodiny s dětmi. Taková sociální zařízení 

v Liberci chybí a velmi hezká vila v Ruprechticích by pro ně byla 

optimální. V tuto dobu nám mj. do karet hraje i očekávaná podpora 

státu na přestavbu objektu (projekty IROP), tak předslíbené zařazení 

do sítě služeb (udržitelné financování provozu) krajským úřadem. 

S ekonomickým odborem probereme (ST 8.30) detaily vyúčtování tzv. 

vyrovnávací platby, kterou v rámci veřejné podpory poskytujeme 

od loňského roku našim příspěvkovým organizacím neškolského typu 

(divadla, zahrady aj.). Cílem je nastavit takové ukazatele, jejichž 
vykazování bude racionální a přehledné. 

Znovu navštívím (ST 10.00) ubytovnu Na Svahu, která aspiruje 

na zapojení do projektu tzv. prostupného bydlení (sociálně zodpovědná 

ubytovna). 

Budeme také jednat o dalším rozšíření tříd s prvky montessori 

pedagogiky v budoucím areálu Technoparku (bývalé LVT). Montessori 
třídy jsou zatím součástí ZŠ 5. května. (ST 15.30). 

Poprvé se sejdou pracovní skupiny (PS) pro tvorbu strategického plánu 

sociálního začleňování, což je součástí letos otevřené spolupráce města 

s Agenturou pro sociální začleňování. Premiéru budou mít PS Vzdělávání 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/prehled-zs_lbc_kriteria_15_16_rm.pdf


a Bezpečnost (PÁ 9.00 a 11.30). 

Cestovní ruch, 

kultura 

Na poradě odboru (PO 8.15) se budeme detailně věnovat diskusi nad 

strukturovaným textem, který by měl být základem budoucí kulturní 

politiky města (koncepce). 

Společně se všemi tajemnice dotačních fondů (kultura cestovní ruch, 

vzdělávání, zdraví a s prevence a sport) bych v průběhu týdne rád 

probral největší problémy při letošním úvodním kolem přijímání žádostí 

o granty z rozpočtu města. Přestože systém přijímání žádostí byl nový 

a v některých momentech ne zcela komfortní pro žadatele i pracovníky 

magistrátu, sešlo se nakonec velké množství žádostí. 

Ostatní aktivity 

Zasedá dozorčí rada ZOO Liberec (PO 16.00). 

Zasedá mimořádné jednání Řídicí pracovní skupiny pro komunitní plán 
(ČT 13.00). 

Zúčastním se jako člen komise výběrového řízení na vedoucí/ vedoucího 

oddělení humanitního, které je součástí odboru školství a sociálních věcí 

(ČT 14.00). 

Svatební obřady (PÁ 13.00). 

Před 

schválením 

  

  

  

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam mj. posílám návrh nových 

kritérií, která budou sloužit jako podklad pro roční odměňování ředitelů 

příspěvkových organizací neškolského typu. 

  

Zpráva o lobby 

za předchozí 

týden 

V minulém týdnu (28. 3. – 3. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel 

k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova 
smyslu): 

D. Fialová, T. Hrůzová (Wrabec) – waldorfská škola v Liberci 

A. Kejzarová (Klára pomáhá) – nová služba v Liberci 

p. Horák, pí Balounová, Havelková, Neumannová (FO) – projekt senioři 
u škol 

Š. Prachařová (AABYSS), J. Němeček (Tech. muzeum) – kariérní 

poradenství na ZŠ 

 

Týdeník Ivana Langra / 11. 4. - 17. 4. 
2016 

Školství Tento týden zahájí senátorky a senátoři projednávání novely školského 



a sociální věci zákona, která mj. nařizuje obcím vymezovat tzv. spádové obvody 

i kolem mateřských škol. Tím nejen výrazně zasahuje do pravomocí 

samospráv, které MŠ zřizují, ale souběžně pošlapává právo rodičů volit 

si svobodně mateřskou školu dle svých preferencí. Hrozí tak přenos 

všech negativních dopadů spádových obvodů, jak je známe už 10 let ze 

základního školství. Senát hodlá novelu projednat velmi podrobně, 

proto ji přikázal hned do čtyř výborů (na rozdíl od Poslanecké 

sněmovny, kde se jí zabýval pouze výbor pro vědu a vzdělávání) - 

ústavně-právního a pro veřejnou správu (projednání 13/4) a sociálního 

a zdravotního a pro vědu a vzdělávání (projednání 19/4). Spolu se 

Svazem měst a obcí ČR (SMO), s nímž své kroky (jako statutární 

města) koordinujeme, spoléháme na to, že v Senátu zasedají v řadě 

případů politici z obecních samospráv, kteří mají na rozdíl 

od pracovníků ministerstva školství zkušenosti z praxe. Stejně jako 

v případě poslankyň a poslanců jsem všechny senátorky a senátory 

oslovil dopisem a nabídl jim další argumenty pro zrušení spádových 

obvodů v MŠ. SMO pak vypracoval společný pozměňovací návrh, který 
novelu školského zákona narovnává dle potřeb obcí. 

Pokračuje z minulého týdne - nadále pracujeme na definici tzv. kritérií 

kvality základních škol, která naváží na úvodní analytický materiál 

s názvem Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (ke 

stažení ZDE). Co už lze v této chvíli prozradit? Snad to, že důležité pro 

nás bude jak např. zintenzivnění komunikace s rodiči, žáky i dalšími 

podstatnými aktéry, kteří do vzdělávacího procesu vstupují či vstupovat 

mohou, jazykové vzdělávání a pestrost jeho forem, podpora 

technického a přírodovědného vzdělávání, ale i kvalita školního klimatu 

atd. Kritéria kvality by měla zakládat tzv. vyšší cíle, školy by přitom 
měly dostat vlastní autonomní prostor, jak jich budou dosahovat. 

Na poradě odboru (PO 11.00) budeme mj. diskutovat další kroky v tzv. 

prostupném bydlení (vše o němZDE), tedy především zvýšení kapacity 

1. stupně - krizové bydlení prostřednictvím smluvního vztahu 

s komerční ubytovnou a také plány na zřízení azylového domu pro ženy 

a rodiny s dětmi. Ve hře je i dohoda s majitelem soukromého bytového 

fondu, pro nějž nyní připravujeme rámcovou smlouvu o využití 

jednotek ve 2. a 3. stupni prostupného bydlení (tréninkové a sociální 
bydlení). 

Zasednou další tři pracovní skupiny v rámci spolupráce s Agenturou pro 

sociální začleňování, které pracují na tvorbě strategického plánu 

sociálního začleňování. Tentokrát jde o skupinu pro rozvoj sociálních 

služeb (PO 10.00), problematiku bydlení (PO 12.30) a zaměstnanost 

(ST 10.00). Se zástupci Agentury budu navíc individuálně projednávat 
další otázky spojené se strategickým plánem (ČT 13.00). 

Zasedne poradní skupina pro otázky uprchlictví (ÚT 8.00), která by 

měla řešit možné aktuální dopady bruselské tragédie a zrušení vládního 

programu na přesun iráckých uprchlíků. Souběžně je nutné se připravit 
na možnou jarní a letní migrační vlnu ze zemí třetího světa. 

Sejdu se s arciděkanem římskokatolické arcidiecéze Liberec p. R. 

Jurnečkou (ST 14.00), abychom diskutovali další možnosti spolupráce 
mezi církví a městem. 

Cestovní ruch, 

kultura 

Na poradě odboru (PO 8.15) se budeme mj. věnovat chystaným 

veřejným soutěžím na logo a vizuál města a provozovatele vánočních 
trhů. 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/prehled-zs_lbc_kriteria_15_16_rm.pdf
http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/ramec-soc-bydleni-verejny.pdf


Navštívím Technické muzeum v areálu bývalých LVT, kde má postupně 

vyrůst Technopark s dílenskou akademií a budovou školy s prvky 
montessori pedagogiky (ČT 9.00). 

Ostatní 

aktivity 

Zasedá dozorčí rada KS Kontakt  (ÚT 15.00). 

Zúčastním se semináře pro zastupitele, kde představíme projekty 

zařazené do Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec (ČT 
15.00). 

Zúčastním se v Krajské vědecké knihovně (na pozvání Agora CE) 

debaty se studenty libereckých škol na téma komunální politika, role 
obecní samosprávy apod. (PÁ 10.30). 

Zasedá mimořádně rada města (PO 10.00). 

Před 

schválením 
  

Zpráva o lobby 

za předchozí 

týden 

V minulém týdnu (4. 4. – 10. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel 

k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova 

smyslu): 

L. Wejnar, pí Ebertová (DPMLJ) - černí pasažéři a spolupráce se 
sociálními službami 

J. Novák (PO) - spolupráce s komerční ubytovnou v oblasti prostupného 
bydlení 

L. Kořínek, M. Korych (D.R.A.K.) - spolupráce v sociální oblasti 

M. Tumová, pí Procházková (Montessori Liberec) - spolupráce 

na alternativním vzdělávání 

 

Týdeník Ivana Langra / 18. 4. - 24. 4. 
2016 

Školství 

a sociální věci 

Nadále bedlivě sleduji vývoj projednávání novely školského zákona, 

která mj. hrozí zavedením povinných spádových obvodů u MŠ, 

v Senátu. V minulém týdnu novelu diskutovaly výbory ústavně-právní a 

pro veřejnou správu a oba s dobrým výsledkem pro nás: byly 

jednomyslně akceptovány pozměňovací návrhy, které spádové obvody 

ze zákona vypouštějí. Nepochybně jde o dobrou práci lobbingu Svazu 

měst a obcí ČR a také statutárních měst, která jsem sdružil do Koalice 

proti spádům. Podařilo se totiž získat senátorky a senátory, kteří si PN 

osvojili a přesvědčili o jejich potřebnosti i své kolegy. Tento týden 

budou novelu projednávat další dva senátní výbory – pro vzdělávání a 

pro zdravotnictví a sociální politiku – a v obou už máme opět spojence! 

Je také možné, že novela jako celek již bude hlasována i na plénu 

schůze, která začíná 20/4. Nicméně konec je ještě daleko. Prozatím 

mohu zopakovat, že snaha MŠMT zavést po vzoru ZŠ spády i do MŠ 

nejen výrazně zasahuje do pravomocí samospráv, které MŠ zřizují, ale 

souběžně pošlapává právo rodičů volit si svobodně mateřskou školu dle 

svých preferencí. Hrozí tak přenos všech negativních dopadů spádových 



obvodů, jak je známe už 10 let ze základního školství. 

Senát ale také z vlastní iniciativy několika senátorek a senátorů 

projednává další důležitý zákon o veřejných kulturních institucích. 

Pokud by tento zákona byl schválen a prošel i Poslaneckou sněmovnou, 

umožnil by obcím a krajům společně ustavit organizace kulturního typu 

s regionálním dopadem, které nyní jako příspěvkové zřizuje jen jedna 

ze samospráv (v Liberci typicky obě zahrady a obě divadla, knihovna, 
galerie či muzeum).  

Opět pokračuje z minulého týdne - nadále pracujeme na definici tzv. 

kritérií kvality základních škol, která naváží na úvodní analytický 

materiál s názvem Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich 

srovnání (ke stažení ZDE). Co už lze v této chvíli prozradit? Snad to, že 

důležité pro nás bude jak např. zintenzivnění komunikace s rodiči, žáky 

i dalšími podstatnými aktéry, kteří do vzdělávacího procesu vstupují či 

vstupovat mohou, jazykové vzdělávání a pestrost jeho forem, podpora 

technického a přírodovědného vzdělávání, ale i kvalita školního klimatu 

atd. Kritéria kvality by měla zakládat tzv. vyšší cíle, školy by přitom 
měly dostat vlastní autonomní prostor, jak jich budou dosahovat. 

Na poradě odboru (PO 12.30) budeme mj. diskutovat první data ze 

zápisů do MŠ, které se uskutečnily 5/4. V letošním roce jsme 

ředitelkám MŠ nejen doporučili stejná kritéria jako v loňském roce, 

která mají upřednostnit liberecké děti až k věku 3 let (k 31/8), ale 

rovněž chceme koordinovat případná volná místa dříve, než budou 

obsazena dětmi mladšími, nebo dětmi z jiných obcí. Jde o ochranné 

opatření u zdvojených či ztrojených zápisů, kdy nemáme jistotu, jakou 

MŠ rodiče pro své dítko nakonec zvolí. Stejný důvod nás vedl i k tomu, 

že jsme oddálili povolení tzv. výjimek nad normativ třídy (standardně 

24 dětí v běžné třídě), protože se v minulosti stávalo, že tyto výjimky 

(max. 4 děti navíc) byly zbytečně rychle obsazeny dětmi mladšími 3 let 

či dětmi z jiných obcí místo dětmi libereckými ve věku 3+. Na povolení 

výjimek (usnesením rady města) máme bohatě čas až do léta, kdy 

budeme přesněji vědět, kolik dětí z Liberce ve věku 3 roky a více ještě 
nemá své místo ve školce. 

Zasedne komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00), kde představíme první 
materiál vedoucí k budoucímu založení základní sítě sociálních služeb. 

Společně se zástupci dvou základních škol, společnosti AABYSS i 

Technického muzea (ST 9.00) povedeme další jednání o pilotním 

projektu tzv. kariérového poradenství, který bychom chtěli začít 

ověřovat od nového školního roku. Pokud se nám metodika i praxe 

osvědčí, je šance zavádět podobný model i na dalších základních 

školách. Cílem je důkladnější a cílenější práce s dětmi (i jejich rodiči) 

v oblasti iniciace a výběru povolání, resp. dalšího vzdělávání a také 

podchycení zájmu o technické obory. 

Budeme pokračovat v jednání o elektronizaci zápisů do MŠ (ČT 13.00), 

kterou bychom rádi zavedli už od roku 2017 v podobě svébytného 

informačního portálu. Sbíráme v tomto směru i zkušenosti z jiných 
velkých měst (Zlín, Ústí nad Labem, Plzeň apod.). 

Cestovní ruch, 

kultura 

Na poradě odboru (PO 8.15) se budeme dále diskutovat aktuální 

otázky, které souvisejí s nejbližšími kulturními akcemi ve městě – 
muzejní noc, Liberecký jarmark, léto před radnicí apod. 

Zasedne komise pro kulturu a cestovní ruch (PÁ 8.00), která mj. 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/prehled-zs_lbc_kriteria_15_16_rm.pdf


projedná návrhy na čestné občanství na rok 2017, strukturu budoucí 

kulturní politiky města i možnost zřízení odborné pracovní skupiny pro 
posouzení osazení pomníku na Nerudově náměstí. 

Slavnostně otevřu letošní ostašovské slavnosti k poctě sv. Vojtěcha (SO 
10.00) s ukázkou ležení z bitvy u Liberce (1757). 

Ostatní 

aktivity 

Zasedne výbor pro vzdělávání (ČT 16.00). 

Vítání občánků (PÁ 9.30). 

Před 

schválením 

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam mj. posílám balík materiálů 

související se vzájemným převodem příspěvkových organizací Sluníčko 

a Větrník mezi městem a krajem, návrh smlouvy, jíž zapojíme jednoho 

z majitelů soukromého bytového fondu do systému prostupného 
bydlení i několik žádostí na poskytnutí individuálních dotací. 

Zpráva o lobby 

za předchozí 

týden 

V minulém týdnu (11. 4. – 17. 4.) jsem se na svou či jejich žádost 

sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším 
slova smyslu): 

M. Homolová (ZUŠ) – žádost o podporu pro Divadlo Vydýcháno 

J. Tužová, M. Minsterová (Montessori MŠ) – jednání o rozšíření služeb 
MŠ 

I. Nováková (SPC) – informace o službách SPC v dalších měsících 

P. Grof (FCC) – svoz odpadů z akcí na náměstí 

p. R. Jurnečka (římskokat. arcid.) – spolupráce církve a města 

J. Němeček (Tech. muzeum) – návštěva muzea 

 

Týdeník Ivana Langra / 25. 4. - 1. 5. 
2016 

Školství 

a sociální věci 

Senát v minulém týdnu schválil novelu školského zákona, spádové obvody 

v mateřských školách – počínaje školním rokem 2017/2018 – jsou tedy 

realitou, na niž se musíme připravit, i když významně zkomplikuje situaci 

rodičům, školám i jejich zřizovateli. Kdo sleduje dění v mém rezortu, 

ostatně ví, že na tento krok preventivně chystáme od loňského léta, takže 

máme před ostatními obcemi velký náskok. Je třeba znovu zopakovat, že 

první varianta, která se měla ubírat cestou slučování školek ve zhruba 11 

nových celků, nakonec pro nás (přes schválení ve školském výboru i v radě 

města) nebude tou zvolenou cestou i přes to, že by takové řešení významně 

zjednodušilo správní řízení při zápisech, zlepšilo metodické (a v některých 

případech i manažerské) vedení školek a rozhodně by nebylo nekomfortní 

ani pro rodiče. MŠMT však nakonec slevilo ze svých výkladových nároků 

(1 spádový obvod pro 1 MŠ), čímž nám umožnilo pracovat výhradně 

s počtem spádových obvodů a neměnit počet mateřských škol jako 

samostatných subjektů na území města. V současné době tak připravuje 



dvě rovnocenné varianty: 1 spádový obvod pro všech 31 MŠ (tedy pro celé 

území města), nebo více spádových obvodů (SO), přičemž některé školky 

je budou mít společné. Počet SO by se přitom mohl odvíjet od původního 

plánu 11 sloučených školek, zdá se, že takový počet by mohl být optimální. 

Nutno říci, že obě varianty mají svá významná negativa. Souběžně však 

připravujeme i elektronizaci zápisů do MŠ, která má ředitelkám významně 

zjednodušit celý proces a odstranit dlouhodobý nešvar, jímž je 

nerozhodnost rodičů, kam své dítě umístit (a pokud už takové rozhodnutí 

udělají, nedávají v mnoha případech vědět do ostatních MŠ, že v nich není 

třeba dále blokovat místo). Pokud oba procesy (volba počtu SO + 

elektronizace zápisů) dobře skloubíme dohromady, vše snad nakonec 

zvládneme bez větší újmy na rodičích i školkách. 

 

Nadále pokračujeme v práci na definování tzv. kritérií kvality základních 

škol, která naváží na úvodní analytický materiál s názvemPřehled 

základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (ke stažení ZDE). 

Kritéria jako hlavní cíle (např. zintenzivnění komunikace s rodiči, žáky 

i dalšími podstatnými aktéry, kteří do vzdělávacího procesu vstupují či 

vstupovat mohou, jazykové vzdělávání a pestrost jeho forem, podpora 

technického a přírodovědného vzdělávání, ale i kvalita školního klimatu 

atd.) už máme víceméně stanovena, je třeba k nim nyní přidružit způsoby 

plnění a vykazování. Vše je samozřejmě nutné dále diskutovat jak 

s experty, tak veřejností. 

 

Na poradě odboru (PO 12.30) budeme mj. probírat chystaný pilotní projekt 

kariérové poradenství na ZŠ, stále pokračující zápisy do MŠ na školní rok 

2016/2017, ekonomické a marketingové parametry pro neškolské 

příspěvkové organizace či vznikající základní síť sociálních služeb 

na území města. 

Setkám se s dalším majitelem/ správcem soukromého bytového fondu (ÚT 

10.00), jehož bych rád přesvědčil k účasti na tzv. prostupném bydlení 

města. S jedním z majitelů – společností Realbyt – již chystáme podpis 

rámcové smlouvy. 

Sejde se konkurzní komise, jíž předsedám (ST 10.00), k výběru nového 

ředitele MŠ Kamarád (Dělnická ul.). 

  

Cestovní ruch, 

kultura 

Na poradě odboru (PO 11.00) se budeme dále mj. zabývat parametry 

veřejné soutěže na dodavatele vánoční tržnice před radnicí a přípravou 
nejbližších kulturních akcí. 

Sejdu se s Jaroslavem Renglem (ÚT 13.00), s nímž budu řešit otázku 
propagace akcí města na plakátovacích plochách. 

Ostatní 

aktivity 

Zasednou moje kolegia ředitelů sociálních (ST 10.30) a kulturních (ST 
13.00) příspěvkových organizací města. 

Zasednou moje kolegia ředitelů mateřských (ČT 9.00) a základních (ČT 
10.00) škol. 

http://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/prehled-zs_lbc_kriteria_15_16_rm.pdf


PÁ 29/4 – dovolená. 

Před 

schválením 

 Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám balík 

materiálů související se vzájemným převodem příspěvkových organizací 

Sluníčko a Větrník mezi městem a krajem či několik individuálních dotací. 

  

Zpráva o lobby 

za předchozí 

týden 

V minulém týdnu (18. 4. – 24. 4.) jsem se na svou či jejich žádost 

sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším 
slova smyslu): 

Š. Prachařová (AABYSS), J. Němeček (TML), N. Vojtíšková (Svaz 
průmyslu) – kariérové poradenství v ZŠ 

T. Pozner, K. Horník (LIS) – elektronizace zápisů MŠ 

 

 


