Týdeník Ivana Langra / 30. 11. - 6. 12. 2015
Tento týden bude patrně zlomovým v poznání, zda město
Liberec nakonec bude muset výrazně změnit svou síť
mateřských škol či nikoli. Už v pondělí (PO 10.50) navštíví
na mé pozvání radnici ministryně školství Kateřina
Valachová se svou náměstkyní pro legislativu Danou
Prudíkovou, abychom diskutovali novelu školského
zákona, již nyní projednávají poslanci. Z nejlepšího
možného zdroje se tak dozvíme, zda ministerstvo, resp.
vláda stále trvá na povinnosti vymezovat tzv. spádové
obvody i u mateřských škol, jak novela zákona zatím
předpokládá, ale jak také (možná nejen) město Liberec
mými ústy kritizuje jako zbytečnost. Pokud se
ministerstvo ukáže neoblomným, je možnost novelu
pozměnit ještě v poslanecké sněmovně či senátu, kam
jsem poslal (sněmovnímu výboru pro vědu a vzdělání
a senátorům za svou mateřskou Stranu zelených) návrh
změn v paragrafovém znění. Jestli mají spádové obvody
podporu politických stran ve sněmovně se dozvím ve
čtvrtek (ČT 10.00) při jednání zmiňovaného výboru.
Pakliže ani jedna námi vyvolaná iniciativa neuspěje, ke
změně sítě školek budeme donuceni.

Školství
a sociální věci

Pravidelná porada odboru (PO od 12.30) bude mít
na programu především chystané zápisy do základních
škol (leden 2016), tedy poslední diskuzi o kritériích,
doporučovaných zřizovatelem (městem) ředitelům škol,
a informačním materiálu pro rodiče nastupujících prvňáků.
Ze sociální oblasti se budeme věnovat diskuzi o nastavení
parametrů pro budoucí místní certifikaci ubytoven
na území města.
Sejdu se s ředitelkou Krajské vědecké knihovny Blankou
Konvalinkovou (ST 10.00), abychom debatovali nad
otázkou poboček v jednotlivých částech města. V
současné době je taková potřeba zejména v západní části
města (od průtahu 1/35), kde je z šesti libereckých
poboček pouze jedna (Machnín), což ztěžuje přístup
knihovnických i dalších služeb pro velkou skupinu seniorů
i občanů se zhoršenou mobilitou.
Zasedne výbor pro vzdělávání zastupitelstva města (ČT
16.00), který bude diskutovat jednu zásadní otázku novelu obecně závazné vyhlášky o spádových obvodech
základních
škol.
Vzhledem
k
nerovnoměrnému
demografickému vývoji v jednotlivých částech města
musíme opět po roce poupravit několik školských obvodů
(celkem jich máme 20), abychom všem dětem budoucím prvňákům s trvalým pobytem v obvodu
dokázali garantovat místo v jejich škole.
Chci oslovit majitele velkého soukromého bytového fondu
v Liberci, pozvat je ke společné schůzce a představit jim
projekt prostupného bydlení, který rada města schválila
letos v srpnu. Více o projektu v tzv.Rámci na realizaci

OPSB.
Cestovní ruch,
kultura

Nedělním rozsvícením vánočního stromu začne adventní
program s trhy na náměstí před libereckou radnicí a v ulici
5. května, které odbor připravoval několik měsíců. Letos
by trhy měly být výrazně jiné než v minulých letech,
uvidíme, zda budou také úspěšné.
Zahájení výstavy Vánoce očima dětí mateřských škol (PO
14.00).

Ostatní
aktivity

Seminář obchod s bídou (ÚT 17.00, místnost 11).

Před
schválením

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam zejména posílám
již mnohokrát zmiňovaný návrh na reorganizaci sítě
mateřských škol (materiál bude posléze ke stažení na této
stránce), návrh na složení dozorčích rad příspěvkových
organizací s prvními úkoly, které mají rady splnit v roce
2016, obecně závaznou vyhlášku o spádech ZŠ, žádost
na čerpání dotace z MŠMT na projekt v oblasti inkluzivního
vzdělávání, záměr zapojení města do přeshraničního
projektu Via Sacra na podporu cestovního ruchu či
(společně
s odborem
majetkové
správy)
projekt
na čerpání dotací z výzvy MŠMT na navýšení kapacit MŠ
a ZŠ.
V minulém týdnu (23. 11. - 29. 11.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
S. Pokorná (FO) - nájemní bydlení
F. Sehoř (Oblastní charita Liberec) - zapojení OCHL
do tzv. prostupného bydlení

Týdeník Ivana Langra / 7. 12. - 13. 12. 2015

Školství
a sociální věci

I tentokrát poskytnu podstatnou část týdne materiálu,
který se věnuje možné reorganizaci mateřských škol ve
městě, k níž jsme zatím nuceni vládní novelou školského
zákona. V pondělí představím dokument na pracovním
semináři zastupitelům města (PO 16.30), na čtvrtek jsem
pak již podruhé sezval ředitelky mateřských škol (ČT
8.30). Tentokrát již mají k dispozici celý dokument (ke
stažení ZDE), který minulý týden odsouhlasila rada města.
Klíčovým faktem pro pochopení textu je to, že v tuto chvíli
jsme všichni - politici koaliční i opoziční, ředitelé i rodiče na stejné lodi, protože nám jde o tutéž věc: dosáhnout
zrušení povinnosti vymezovat spádové obvody kolem
mateřských škol, které zatím MŠMT v novele zakládá.
Pokud se podaří tento záměr ministerstva změnit, stane
se materiál, který připravoval můj rezort v předchozích
čtyřech
měsících,
jen
nerealizovaným
historickým
reziduem, který bude mít své místo pouze v mém šuplíku.
Pokud ne, budeme muset po schválení zákona k nějakým
krokům přistoupit - uděláme to neradi, z donucení a s
vědomím, že jdeme horší cestou (byť každý, kdo zná

detailně situaci dnešních 31 libereckých MŠ, ví, že ani
takto postavená síť není z mnoha aspektů ideální!).
Dlužím ještě všem čtenářům této stránky resumé, jak si
nyní vlastně stojíme. V minulém týdnu jsem spolu
s kolegy ze svého týmu jednal jak s paní ministryní
školství Valachovou, tak s její náměstkyní pro legislativu
dr. Prudíkovou, obě jsme se snažili přesvědčit, že
chystaná úprava zákona se spádovými obvody je špatným
řešením zejména pro velká města. Obě dámy přislíbily, že
se budou snažit naše návrhy zohlednit. Připomínám, že
v tuto chvíli dorazily na MŠMT i do Poslanecké sněmovny
dva: 1. spádové obvody z novely zcela vypustit, 2.
spádové obvody v novele ponechat, ale jen jako
dobrovolné. Myslím, že právě druhé řešení má větší šanci
na úspěch, protože v menší míře bortí hlavní zájem
ministerstva stavět vzdělávání na 10 leté povinné školní
docházce (tedy s povinným posledním rokem MŠ).
Souběžně jsem oslovil všechna statutární města (je jich
26), abychom společně utvořili jakousi Koalici proti
spádům v MŠ. Faktem ale je, že v každém městě je
situace individuální a všude nemusejí záměr MŠMT vnímat
jako špatný. Na naší straně jsou určitě Olomouc, Hradec
Králové i České Budějovice.
Pravidelná porada odboru (PO od 12.30) se bude kromě
záměru reorganizace MŠ (musíme dále rozpracovat
preferovanou variantu) věnovat certifikaci ubytoven
(stanovení parametrů) a také blížícím se zápisům do 1.
tříd ZŠ (21. ledna 2016).
Sejdu se s radním LK panem Tulpou, abychom diskutovali
záměr zřízení Centra duševního zdraví (ÚT 10.00), které
by mělo dále pečovat o pacienty propuštěné z ústavní
léčby. Záměr je to podporyhodný, nicméně v tuto chvíli
zatím neznám parametry financování.
Společně s ředitelem KS Kontakt Michaelem Dufkem
budeme diskutovat o monitoringu sociálně vyloučených
lokalit, který prostřednictvím dvou terénních pracovníků
provádíme od září (ÚT 14.00).
Sejdu se se zástupcem Agentury pro sociální začleňování
(ČT 11.00), abychom společně diskutovali zapojení
Liberce do aktuální výzvy ke spolupráci. Přihlášku města
již schválilo v listopadu zastupitelstvo.
Chci oslovit majitele velkého soukromého bytového fondu
v Liberci, pozvat je ke společné schůzce a představit jim
projekt prostupného bydlení, který rada města schválila
letos v srpnu. Více o projektu v tzv.Rámci na realizaci
OPSB. (přesun z minulého týdne)
Cestovní ruch,
kultura

Sejdeme se s panem Miroslavem Kněbortem (ÚT 13.00),
abychom diskutovali otázku Libereckého jarmarku 2016.
Přestože akce proběhne až v červnu příštího roku, je

nutné začít s přípravami.
S velkým potěšením se zúčastním slavnostních křtin
pohádek Ireny Eliášové (ÚT 17.00, KVK). Paní Eliášová je
romskou autorkou (vynikající) a knihovna společně
s městem připravili letos projekt prvotisku jejích dvou
textů pro děti.
A ještě jedny křtiny - tentokrát půjde o CD populárního
seniorského souboru Matylda a Tylda, který mohl natočit
album díky štědrosti dárců (ČT 17.00).
Ostatní
aktivity

Zúčastním se semináře Trestní zodpovědnost zastupitelů současná právní (ne)jistota (ST od 9.00).
Zasedne komise pro kulturu a cestovní ruch (PÁ 8.00).

Před
schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.
V minulém týdnu (30. 11. - 6. 12.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

Z. Eichler, H. Eichlerová (FO) - problematika botanické
zahrady
B. Konvalinková (KVK) - příspěvek města na 2016,
pobočky
V. Pospíšilová (FO) - reorganizace MŠ
J. Vargová (FO) - problematika MA 21

Týdeník Ivana Langra / 14. 12. - 20. 12. 2015

Školství
a sociální věci

Poté, co rada města (1/12/2015) odsouhlasila Návrh
reorganizace MŠ na území města, budeme pokračovat
v detailních rozborech preferované varianty 10 + a také
v hledání její případné optimální modifikace. Chceme se
zaměřit především na analýzu aktérů, resp. hodnocení
dopadů navržené změny na relevantní aktéry, tedy děti,
rodiče, učitele a ředitele a také na související procesy vzdělávání a řízení nových celků. Na tyto analýzy máme
dostatek času, než novela školského zákona, která stojí
na počátku všeho, projde parlamentem. Souběžně
budeme dále na MŠMT lobovat za úpravy novely tak,
abychom reorganizaci nemuseli vůbec realizovat. Vše
kolem novely zákona a našeho návrhu reorganizace jsem
zpracoval do podrobného článku, abych odfiltroval veškeré
fámy a spekulace. Čtěte ZDE. Rozdělení úkolů, popř.
poptání externích specialistů budou ostatně hlavní úkoly
pondělní porady odboru (PO 12.30).
Hlavní část úterního dopoledne strávím na Uranu. Nejprve

budeme
řešit
parametry
budoucí
základní
sítě
poskytovatelů sociálních služeb v Liberci (ÚT 9.00), poté
se zúčastním jednání pracovní skupiny pro prostupné
bydlení (ÚT 10.00), kde kromě debaty o prvních klientech
projektu představím i svůj plán spolupráce s komerčními
ubytovnami.
Vše
o prostupném
bydlení
najdete
v dokumentu Rámec
pro
realizaci
obecního
plánu
sociálního bydlení.
V úterý pak ještě přivítám ředitele všech 60 příspěvkových
organizací (kulturní i školské) v obřadní síni (ÚT 16.00),
abych s nimi uzavřel rok 2015. Při této příležitosti udělím
vybraným ředitelům či organizacím své osobní pralinkové
řády (berte to prosím s humorem a nikoli jako rozmar
politikův) za Fenomén roku, Kometa roku a Cenu za
osobní statečnost.
Po měsících příprav převezme město, resp. Komunitní
středisko Kontakt od Nadace Charty 77 (Konto Bariéry)
slavnostně vůz, který bude v Liberci v následujících letech
sloužit
jako
seniortaxi
(ČT
10.30)
a převážet
na objednávku a za jednotnou platbu 30 Kč zájemce nad
70 let (senioři, s těžkým pohybovým postižením,
imobilní).
Chci oslovit majitele velkého soukromého bytového fondu
v Liberci, pozvat je ke společné schůzce a představit jim
projekt prostupného bydlení, který rada města schválila
letos
v srpnu.
Více
o projektu
opět
v tzv. Rámci
na realizaci OPSB. (přesun úkolu z minulých dvou týdnů)

Cestovní
ruch, kultura

Na poradě odboru (PO 8.15) budeme tradičně hodnotit
průběh adventních trhů před radnicí, dotkneme se také
dokončení materiálu o expozici Zapomenuté dějiny města
Liberce, která je umístěna v suterénu radnice. Rada města
by měla na svém posledním zasedání (22/12) schvalovat
smlouvu o výpůjčce novému provozovateli.
Zúčastním se obou koncertů 4. adventní neděle (NE
13.30, obřadní síň a 17.30, náměstí před radnicí).
Dovolená - pátek 18/12.

Ostatní
aktivity

Před
schválením

Setkání s dobrovolníky, pracujícími
střediskem Kontakt (PO 17.00).

pod

Komunitním

Zasedá zastupitelstvo města, kam posílám především
novou vyhlášku o spádových obvodech základních škol.
Vymezení spádů nám nařizuje školský zákon v § 178,
v Liberci jde celkem o 20 spádů kolem tzv. zápisových
škol. Kvůli nerovnoměrnému demografickému vývoji
musíme letos upravit spády 6 škol. V některých z nich jsou
na vině tzv. spádoví turisté, kteří na dobu zápisů
přehlašují své děti účelově do jiných částí města, a tak
krátí práva těch dětí, které zde bydlí trvale. Jde o jev,
jemuž neumí samospráva čelit, má navíc velmi negativní
důsledky na sociální klima daných škol, protože vytvářejí
nepřirozenou strukturu žactva (spádovými turisty jsou

obvykle bohaté rodiny, které mají zájem umisťovat děti
do tzv. lepších škol).
V minulém týdnu (7. 12. - 13. 12.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

S. Pálková (Severáček) - sbor v ZUŠ v roce 2016
M. Kněbort (FO) - Liberecký jarmark 2016
P. Pech (Agentura pro sociální začleňování) - debata
o přihlášce města ke spolupráci s ASZ

Týdeník Ivana Langra / 21. 12. 2015 - 3. 1. 2016

Školství
a sociální věci

Návrh reorganizace mateřských škol na území města,
vynucený právě projednávanou novelou školského zákona,
bude hlavním tématem odboru i v předvánočním velmi
zkráceném týdnu. Zadali jsme právní analýzu možných
budoucích
spádových
obvodů
MŠ
a jejich
role
a očekáváme její dodání. V minulém týdnu jsem také vedl
emailovou diskuzi s legislativním rezortem MŠMT, jejíž
závěry mě úplně nepřesvědčily ve víře, že s našimi návrhy
na změnu novely nakonec uspějeme. Nově tak MŠMT
oslovím v zastoupení (zatím) sedmi statutárních měst,
která se připojila ke Koalici za zrušení spádů v MŠ, jak
jsem tuto svou iniciativu před 14 dny nazval. Stejně jako
minulý
týden
odkazuji
i nyní
na svůj
komentář Reorganizace MŠ - pravdy, fámy, spekulace,
který podrobně shrnuje mé dosavadní snažení.
Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) také vytyčíme
hlavní úkoly pro 1. pololetí roku 2016, jimž je třeba
přidělit podrobnou anotaci i zpracovatele.
Zúčastním se výběrového řízení na referenta oddělení
humanitního (ÚT 13.30), jehož pracovnice na konci ledna
2016 končí.

Cestovní
ruch, kultura

Na poradě odboru (PO 8.15) nás čeká vytyčení úkolů na 1.
pololetí roku 2016 (stejné jako o odboru SK), hodnotit
také budeme končící adventní trhy. Je nutné vymezit
všechna negativa a nepovedené věci, jichž se musíme
napříště vystříhat.

Ostatní
aktivity

Dovolená - od středy 23/12 do neděle 3/1.

Před
schválením

Zasedá mimořádná rada města, kam ale posílám běžné
operativní materiály.

Zpráva
o lobby za
předchozí
týden

V minulém týdnu (14. 12. - 20. 12.) jsem se na svou či
jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor
veřejné správy v nejširším slova smyslu):
J. Lauerman (LB plán) - parametry základní sítě soc.

služeb
P. Pimek (ARCHA 13) - akce v roce 2016
P. Jakubec (PJ Art) - akce v roce 2016
B. JIrků (Konto Bariéry), D. Horák (Česká lékarna holding)
- projekt Taxík Maxík

