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Předložení materiálu uloženo: 
* zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

* zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“), § 177-181   

                                                                                                                                 

Přílohy:  
A: dopis radní LK pro resort školství, mládeže a zaměstnanosti ze dne 24.9.2013 

B: dopis starosty Města Turnova ze dne 4.11.2013 

C: výtah z materiálu Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících 

základní vzdělávání v Libereckém kraji 

D: zápis z jednání zástupců dotčených samospráv, Turnov 3.12.2013 

E: zápis z jednání zástupců dotčených samospráv, Liberec 29.1.2014 

F: nabídka LK k převzetí zřizovatelských kompetencí s konkrétními finančními parametry ze 

dne 25.3.2014 

G: zápis z komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 23.4.2014 

 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                          

Projednáno v:  
RM dne 9.12.2013 a 7.4.2014 a v komisi pro výchovu a vzdělávání RM dne 23.4.2014 

 

Předložení materiálu uloženo:  

Usnesení RM č. 596/2013 ze dne 9.12.2013: RM vzala na vědomí informaci o záměru 

Libereckého kraje převést zřizovatelské kompetence k Základní škole, Sobotecká 242, 

Turnov, na Město Turnov. V této souvislosti ukládá starostovi města vést další jednání o 

převodu zřizovatelských kompetencí. 

Hlasování: 8/0/1 - usnesení bylo přijato 

 

Usnesení RM č.  597/2013 ze dne 9.12.2013: RM ukládá starostovi města předložit tuto 

problematiku na jednání ZM ve chvíli, pokud budou jasné časové a obsahové parametry 

převodu zřizovatelských kompetencí. V této souvislosti považuje za stěžejní, aby Liberecký 

kraj navrhl dlouhodobé a koncepční řešení při financování žáků a studentů se zdravotním 

postižením v rámci území celého kraje. 

Hlasování: 8/0/1 - usnesení bylo přijato 

 



Usnesení RM č. 146/2014 ze dne 7.4.2014: RM navrhuje Libereckému kraji zahájit okamžitě 

jednání o stěhování Základní školy Turnov - příspěvková organizace, Sobotecká 242, Turnov 

do objektu Zborovská 519, Turnov.  

(Hlasování:7/0/0) - usnesení bylo přijato 

 

Usnesení RM č. 147/2014 ze dne 7.4.2014: RM bere na vědomí aktuální informace o záměru 

Libereckého kraje převést zřizovatelské kompetence k Základní škole Turnov - příspěvková 

organizace, Sobotecká 242, Turnov na Město Turnov.  

RM ukládá místostarostovi Mgr. Špetlíkovi předložit tuto problematiku na květnové jednání 

ZM.  

(Hlasování:6/0/1) - usnesení bylo přijato 

 

Usnesení komise pro výchovu a vzdělávání č. 1/2014 ze dne 23.4.2014: Komise pro výchovu 

a vzdělávání doporučuje RM, resp. ZM převzetí zřizovatelských kompetencí vůči ZŠ 

Sobotecká 242, Turnov od Libereckého kraje – a to s účinností od 1.1.2015. 

Hlasování: 8/1/2 (pro/zdržel se/proti) – usnesení nebylo přijato 

 

Vztah k rozpočtu města: popsán v materiálu 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

Vážení členové ZM, 

dne 24.9.2013 obdrželo Město Turnov dopis, ve kterém Liberecký kraj vyjadřuje zájem 

zahájit jednání ve věci převedení zřizovatelských kompetencí k Základní škole, Sobotecká 

242, Turnov (bývalá zvláštní škola). Text dopisu, včetně základního představení školy – viz 

příloha A, u dalších dokumentů stejně.  

 

Následně proběhlo dne 23.10.2013 jednání se zástupci Libereckého kraje, jehož výstupem 

odpověď adresovaná radní pro resort školství, mládeže a zaměstnanosti – viz příloha B.  

 

V rámci tohoto jednání byla zástupci LK nabídnuta finanční kompenzace za převzetí školy po 

dobu tří let. Následným dokumentem je materiál Záměr narovnání zřizovatelských 

kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji, který přijalo 

Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 26.11.2013, v dalším textu je uveden pouze výtah textu, 

který se týká Turnova a obecných náležitostí – viz příloha C.  

 

Po jednání, které proběhlo dne 3.12.2013 v Turnově bez účasti zástupců krajské samosprávy 

(viz příloha D), se uskutečnilo následně jednání svolané hejtmanem Libereckého kraje panem 

Půtou (viz příloha E). Posléze proběhla další, již separátní jednání pouze mezi zástupci 

samospráv Města Turnova a Libereckého kraje. Jejich výstupem je konkretizovaná nabídka 

učiněná dopisem ze dne 25.3.2014 (viz příloha F). 

 

 

* Ekonomické parametry navrhovaného řešení: 

V zásadě lze nabídku LK rozčlenit na dvě základní části: 

1) Kompenzace za rychlý postup a převzetí zřizovatelských kompetencí 

1.1 Finanční prostředky na zachování stabilních podmínek, tj. ve třech letech výplata 

461.790 Kč, celkem tedy 1.385.370 Kč 

1.2 Jednorázová dotace ve výši 2.007.020 Kč. 

Celkem: 3.392.390 Kč 



2) Dlouhodobé, systémové finanční prostředky (zároveň do jisté míry nejisté) 

2.1 Prostřednictvím rozpočtového určení daní – 552.000 Kč (odborný odhad) 

2.2 Podpora LK za žáky zařazené do vzdělávacího systému základní školy speciální – 

80 000 Kč  

Celkem: 632 000 Kč/ každý rok.  

 

* Materiální a další související aspekty: 

V rámci převodu kompetencí nabízí LK veškeré vybavení školy.  

Z dalších diskutovaných otázek, poznámky k tématu: 

 LK se dotazoval MŠMT na aktuální výklad § 16 školského zákona, tedy, kdo je 

povinen vzdělávat žáky zařazené do vzdělávacího systému základní školy. Podle 

vyjádření MŠMT nebude MŠMT vykládat zákon, což je přirozená právní praxe a 

ponechává řešení na dohodě kraj-obec. 

 není dořešeno, jakým titulem budou poukazovány prostředky dle bodu 2.2 

 jelikož zemřel současný vlastník objektu čp. 242 v Sobotecké ulici a probíhá dědické 

řízení, má LK i ředitelka školy značný zájem o přestěhování bez ohledu na další vývoj 

předání zřizovatelských kompetencí (k 1. 9. 2014 nebo k 1. 1. 2015).  

 Speciálně-pedagogické centrum, které dnes funguje při škole, bude zcela jistě dále LK 

zřizovat a zřejmě jej přestěhuje do Domova mládeže Střední zdravotnické školy v ul. 

28. října, kde bude součástí této školy nebo Pedagogicko-psychologické poradny 

Semily. 

 přijetí či nepřijetí zřizovatelských kompetencí je absolutně autonomním 

rozhodnutím Města Turnova! Při rozhodování je nutné zvážit nejen otázku 

praktickou a ekonomickou, ale také politickou, tj. další dlouhodobé vazby 

s Libereckým krajem. V této souvislosti je vhodné podotknout, že LK má velmi 

omezené nástroje na zrušení této školy ve městě. 

 odhad možných provozních nákladů činí 1,1-1,3 mil. Kč ročně (vč. 

předpokládaného podnájmu na OAHŠ SOŠ ve Zborovské 519), přičemž 

vycházíme z předložených podkladů o hospodaření školy, praktických zkušeností 

s provozem WMŠ v dotčených prostorách, spotřebě tepla, výši stávajícího nájemného 

aj.  

 pokud tedy sečteme prostředky za kompenzaci od LK, tj. 461.790 Kč (po příští 3 

roky!) a k tomu navýšení předpokládaných daňových příjmů podle RUD za žáky 

školy vč. podpory od LK ve výši 632 000 Kč, dostaneme částku cca 1,1 mil., která je 

na dolní hranici výše uvedených předpokládaných provozních nákladů školy.  

 pokud vezmeme ještě v úvahu nabízenou jednorázovou dotaci LK ve výši cca 2 

mil. Kč, pokryjeme z ní a navýšených daní ještě další 3-4 roky předpokládaných 

provozních nákladů.    

 

 

* Teorie (v některých zemích i praxe) vzdělávací politiky:  

Z pohledu vzdělávací politiky a vzdělávacích strategií existuje dlouhodobá snaha nejen České 

republiky, ale všech zemí Evropy, začlenit jakkoliv znevýhodněné žáky do klasických škol. 

Proto i postupná zákonná změna zvláštních škol na praktické a posléze na základní školy. Lze 

reálně předpokládat, že tato snaha o maximálně možnou integraci (inkluzi) bude dále 

pokračovat. Z tohoto přístupu vychází návrh LK. Dlouhodobě nejvýkonnější vzdělávací 

systémy (Finsko, Hongkong, Korea, Šanghaj) jsou založeny na společném vzdělávání 

VŠECH dětí jedné věkové kohorty. Samozřejmě při uplatnění podpůrných opatření, jako je malý 

počet žáků ve studijní skupině, asistenti pedagoga, či dokonce více pedagogů v jedné studijní 

skupině. Navrhované opatření totiž může být určitým mezikrokem k možnému budoucímu 



propojení s klasickou základní školou.  Ve střednědobém časovém horizontu (čti za 10-15 let) 

lze uvažovat o spojení ZŠ Žižkova a ZŠ Sobotecká (Zborovská) jak personálně, tak 

prostorově. Viz obdobně spojení ZŠ speciální a MŠ speciální Sluníčko a MŠ, Kosmonautů, 

které již dnes výborně funguje. 

 

   

Návrhy usnesení: 

 

1) ZM souhlasí s převzetím zřizovatelských kompetencí k Základní škole, Sobotecká 

242, Turnov, kterou doposud zřizuje Liberecký kraj za podmínky přestěhování školy 

do objektu Zborovská 519. 

 

2) ZM ukládá místostarostovi Mgr. Špetlíkovi předložit na červnové jednání ZM znění 

zřizovací listiny této příspěvkové organizace a dohodu o převodu činností, 

souvisejících práv, povinností, pohledávek, závazků a majetku uzavřenou mezi 

Libereckým krajem, k této nové příspěvkové organizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha A: 

 



 



 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



Příloha B: 

 
 

 



  

 

 

 



Příloha č. C: Výtah z materiálu!!! 

 

ZÁMĚR NAROVNÁNÍ ZŘIZOVATELSKÝCH KOMPETENCÍ ŠKOL 

POSKYTUJÍCÍCH ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM 

KRAJI 
Záměrem Libereckého kraje je převedení zřizovatelských kompetencí vybraných škol 

poskytujících základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které nyní 

zřizuje, na obce.  

Důvody navrhované změny zřizovatelských kompetencí: 

1. Roztříštěnost zřizovatelských kompetencí ke školám, které podle školského zákona 

přednostně zřizuje obec nebo kraj (§ 177-181 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění (dále jen „školský zákon“).  

2. Přesun zřizovatelských kompetencí ke školám na úroveň umožňující obcím zajišťovat 

základní vzdělávání v souladu s potřebami a požadavky občanů žijících na území obce 

(princip subsidiarity). 

3. Naplňování integračního (a inkluzivního) trendu vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu a začleňování těchto žáků do 

vzdělávání v běžných školách. 

 

I. Důvodová část 

Jednou z významných povinností obce a kraje je vytváření podmínek pro rozvoj vzdělávání 

na svém území či ve spádové oblasti. Za tímto účelem zřizují školy a školská zařízení. 

Povinnosti zřizovatelů vůči jimi zřizovaným školám jsou zakotveny především v zákoně  

o obcích (zákon č. 128/2000 Sb. o obcích), zákonu o krajích (zákon č. 129/2000 Sb. o krajích) 

a ve vztahu k druhu zřizované školy či školského zařízení ve školském zákoně. Obecně obce 

zajišťují oblast předškolního a základního vzdělávání, kraj střední, vyšší odborné vzdělávání a 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a to vzdělávání 

vyžadující vyšší úroveň speciální péče.  

Obce, které zřizují mateřskou nebo základní školu, dostávají od roku 2012 příspěvek od státu 

na provozní náklady dle zákona č. 243/2000 Sb., (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění 

pozdějších předpisů, do svého rozpočtu dle počtu žáků uvedených ve školní matrice školy,  

a to dle stavu k 30. září předcházejícího školního roku, přičemž není rozhodující bydliště 

žáka, ale škola, kde se děti zúčastňují předškolního vzdělávání nebo žáci plní povinnou školní 

docházku. Kraj na jím zřizované mateřské a základní školy tento příspěvek nedostává. 

Hranice zřizovatelských kompetencí k jednotlivým druhům škol stanovené školským 

zákonem se v důsledku měnících se místních vzdělávacích potřeb a odlišného postupného 

vývoje jednotlivých škol překrývají, takže jsou školy, které by podle svého zaměření měly být 

zřizovány krajem, ale zřizuje je obec, a školy, které mají výrazně místní působnost, ale jsou 

zřizovány krajem. Vymezení zřizovatelských kompetencí k jednotlivým druhům škol, 

charakteristika škol a způsob integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou 

podrobně popsány v Příloze č. 1 Rozdělení škol poskytujících vzdělávání žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami podle zřizovatelských kompetencí mezi kraj a obec. 

Základní vzdělávání, tedy povinnou školní docházku uskutečňovanou v základních školách, 

základních školách praktických (dříve označovaných jako zvláštní školy) primárně zajišťují 



obce, neboť jde o vzdělávání žáků s místem trvalého pobytu buď přímo na území dané obce, 

nebo s místem trvalého pobytu v přirozeně spádovém obvodu dané obce. U základních škol či 

základních škol praktických, které by měly být na obce převedeny, vycházíme z toho, že jsou 

v nich převážně vzděláváni žáci se stejným místem trvalého pobytu jako v běžných 

základních školách, které obec již nyní zřizuje. Podrobné údaje o místu trvalého pobytu žáků, 

kteří navštěvují školy, které kraj zamýšlí převést na obce, najdeme v Příloze č. 2 Místo 

trvalého pobytu žáků ve vybraných školách. 

V centrálních koncepčních materiálech (dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávací soustavy 

České republiky z roku 2007 a 2011) je výrazně patrný nový trend - začleňování co největšího 

počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávání v tzv. „hlavním vzdělávacím 

proudu“, tedy začlenění těchto žáků do běžných škol. Tento trend se vnějškově projevuje  

v legislativě (přestalo se používat označení „zvláštní škola“, ale používá se označení 

„základní škola“ nebo „základní škola praktická“), změnami konstrukce kurikulárních 

(vzdělávacích) dokumentů (shodný výstup ze vzdělávání v běžných základních školách  

a základních školách praktických), nebo přijetím vládní Strategie boje proti sociálnímu 

vyloučení na období 2011 – 2015.  

Kurikulární dokumenty v základním vzdělávání - rámcové vzdělávací programy, z nichž 

povinně vycházejí školní vzdělávací programy a jsou podle nich vzděláváni žáci běžných 

základních škol (vzdělávací program RVP ZV) a žáci základních škol praktických (vzdělávací 

program RVP ZV s přílohou LMP), jsou variantami stejného vzdělávacího základu a mají 

z hlediska dosaženého stupně vzdělání stejný výstup. Podrobněji je popsáno v Příloze č. 3 

Systém vzdělávacích programů v základním vzdělávání. 

V posledních letech jsou žáci do základních škol praktických zařazováni až ve vyšších 

ročnících (3. – 4. třídách ZŠ). I. stupeň základních škol praktických tak zůstává minimálně 

naplněn, což v horizontu tří až čtyř let může způsobit provozní problémy. 

Do procesu převodu zřizovatelských kompetencí na obce jsou v souladu s výše uvedeným 

zahrnuty pouze školy, ve kterých probíhá základní vzdělávání a poskytují stejný stupeň 

vzdělávání jako běžné základní školy (zjednodušeně pouze školy podle názvu „základní 

škola“ nebo „základní škola praktická“).  

Vybrané školy naplňují následující kritéria: 

A) škola zřizovaná Libereckým krajem, která se nachází v lokalitě (městě, obci), kde 

působí shodná nebo obdobná škola zřizovaná obcí 

B) škola zřizovaná Libereckým krajem, v níž se z hlediska spádovosti vzdělávají 

převážně stejní žáci jako v obdobné škole zřizované obcí 

C) škola zřizovaná Libereckým krajem, která poskytuje ve shodném nebo obdobném 

vzdělávacím programu stejný vzdělávací výstup jako běžná základní škola zřizovaná 

obcí  

D) škola zřizovaná Libereckým krajem sídlící v budově / budovách, které nejsou v jeho 

vlastnictví  

  

obdobná 

škola v místě 

% spádových 

žáků školy 

% žáků 

shodný VP 

vlastnictví 

budovy školy 

  

  

  

  

ZŠ Sobotecká Turnov ANO 54 82 
soukromá 

fyz. osoba 



 

Komentář:„% spádových žáků školy“ – údaj vyjadřuje % žáků ze všech žáků školy, kteří mají 

místo trvalého pobytu přímo v místě působení školy. 

„% žáků shodný VP“ – údaj vyjadřuje % žáků školy, kteří se vzdělávají ve shodném 

vzdělávacím programu jako žáci běžných základních škol. 

ANO/NE - v obce se nachází jiná základní škola, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

Turnov 

a) Škola zřizovaná Libereckým krajem:  

Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace 

Charakteristika školy: 

 Kapacita školy: 190 (obor ZŠ 150, obor ZŠS 24) 

 Naplněnost: 76 žáků v 8 třídách 

 Vzdělávání: 62 žáků podle RVP ZV s LMP 

 14 žáků podle RVP ZŠS  

 Spádovost žáků školy:  

 41 Turnov 

   6 Jenišovice 

   5 Kacanovy 

   3 Hodkovice nad Mohelkou 

 další obce po jednotlivých žácích 

 Budova školy: v majetku soukromé fyzické osoby 

 

b) Školy zřizované obcí: 

ba) Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, příspěvková 

organizace (do 31.08.2013 pod názvem Základní škola speciální a mateřská škola 

speciální, Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, příspěvková organizace) 

Charakteristika školy: 

 Kapacita školy: 18 (obor ZŠ 0, obor ZŠS 18) 

 Přípravný stupeň ZŠS: kapacita 6 dětí 

 Naplněnost: 11 žáků ve 2 třídách 

 Vzdělávání: 11 žáků podle RVP ZŠS 

 Přípravný stupeň ZŠS: 6 dětí 

 

bb) Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 

Charakteristika školy: 

 Kapacita školy: 600 

 Naplněnost: 592 žáků v 24 třídách 

 Vzdělávání: 592 žáků podle RVP ZV 

 63 individuálně integrovaných žáků  



 

bc) Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 

Charakteristika školy: 

 Kapacita školy: 880 

 Naplněnost: 480 žáků ve 22 třídách 

 Vzdělávání: 480 žáků podle RVP ZV 

 18 individuálně integrovaných žáků  

 

bd) Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 

Charakteristika školy: 

 Kapacita školy: 800 

 Naplněnost: 448 žáků ve 20 třídách 

 Vzdělávání: 448 žáků podle RVP ZV 

 16 individuálně integrovaných žáků  

 

be) Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily 

Charakteristika školy: 

 Kapacita školy: 87 

 Naplněnost: 87 žáků v 5 třídách 

 Vzdělávání: 87 žáků podle RVP ZV 

 7 individuálně integrovaní žáků  

 

Navrhované řešení: 

Převedení školy zřizované Libereckým krajem na obec, která v místě zřizuje běžnou 

základní školu. 

 

Poznámka: V materiálu uvedené výkonové údaje z jednotlivých škol (počty žáků, tříd) 

vycházejí ze stavu k 30. září 2012. V době zpracování materiálu nebyly k dispozici oficiální 

statistické údaje MŠMT pro školní rok 2013/2014.  

 

 

Příloha č. 1 Rozdělení škol poskytujících vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami podle zřizovatelských kompetencí mezi kraj a obec 

Zákon. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (dále jen školský zákon) stanovuje v § 181 kraji povinnost zajistit podmínky pro 

uskutečňování středního a vyššího odborného vzdělávání, vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, dále jazykového, základního 

uměleckého a zájmového vzdělávání a pro výkon ústavní výchovy.  

Za tímto účelem v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami kraj 

zřizuje a zrušuje mateřské, základní, střední školy a školská zařízení pro děti a žáky se 

zdravotním postižením, základní školy speciální a školy při zdravotnických zařízeních. 

Obec je v souladu s § 178 povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí 



s místem trvalého pobytu na jejím území, za tímto účelem zřizuje základní školu a může 

zřizovat školu nebo školské zařízení, které jinak zřizuje kraj nebo ministerstvo, pokud 

prokáže potřebné finanční, materiální a personální zabezpečení jejich činnosti orgánu, který 

vede rejstřík škol a školských zařízení. 

Školy poskytující vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z hlediska 

zřizovatele a formy vzdělávání a integrace těchto žáků: 

1. Školy zřizované pro žáky s konkrétním zdravotním postižením (vyjma mentálního 

postižení) 

Výhradním zřizovatelem těchto škol je kraj (§ 181 odst. 1 písm. c) školského zákona).  

Charakteristika školy:  

Školy poskytují vzdělávání dětem a žákům s konkrétním zdravotním postižením, jde  

o specializovaná pracoviště vybavená specifickými kompenzačními pomůckami. Výuka je 

zajišťována speciálními pedagogy zpravidla s výraznými zkušenostmi pro dané zdravotní 

postižení. Díky specializaci školy a počtu dětí a žáků s určitým postižením přesahuje 

spádovost těchto škol hranice okresu, ale i kraje.   

Příkladem jsou Základní škola a mateřská škola logopedická, E. Krásnohorské 921, 

Liberec, příspěvková organizace, a Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, 

Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace. 

2. Základní školy speciální, příp. základní školy speciální a mateřské školy speciální 

Zřizovatel těchto škol je zpravidla kraj (§ 181 odst. 1 písm. d) školského zákona), ale 

zřizovatelem může být i obec (§ 179 odst. 3 písm. d) školského zákona) 

Charakteristika školy:  

Přestože jde o plnění povinné školní docházky, které zajišťuje obec, některé z těchto škol 

zřizuje kraj. V těchto školách jsou vzděláváni žáci se středně těžkým až těžkým 

postižením, což předpokládá naplnění specifických materiálních a personálních podmínek, 

které mnohdy nelze zajistit v běžné základní škole. Z těchto důvodů je vzdělávání žáků 

v oboru vzdělávání základní škola speciální zpravidla zajišťováno krajem. Spádová oblast 

potom odpovídá předpokládanému procentu zdravotně postižených žáků v populaci a 

dopravní obslužnosti školy. 

Několik základních škol speciálních v Libereckém kraji zřizuje obec. Jde například  

o školy, které jsou navázány na zdravotnické zařízení zřizované obcí, nebo školy, které 

v obci existují tradičně.  

Příkladem jsou Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, 

příspěvková organizace, zřizovaná Libereckým krajem, Základní škola praktická a 

Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7 zřizovaná městem Liberec, nebo Základní 

škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant zřizovaná městem Frýdlant. 

3. Základní škola praktická (resp. základní škola) 

Základní školy praktické (dříve zvláštní školy) jsou změnou školského zákona (§ 185 

odst. 3) základními školami, jejichž zřizovatelem je dle § 178 odst. 1 písm. a) školského 

zákona obec. Vývojovým a historickým pozůstatkem jsou některé základní školy 

praktické zřizované krajem. 

Charakteristika školy:  

V základních školách praktických plní žáci povinnou školní docházku, kterou je povinna 

zajišťovat obec. Vzděláváni jsou žáci s lehkým mentálním postižením. Vzdělávání 

nevyžaduje výrazně odlišné materiální a prostorové podmínky ve srovnání s běžnými 

základními školami. Podmínkou jsou odborně způsobilí pedagogičtí pracovníci 

s kvalifikací speciálního pedagoga. Vzdělávání žáků probíhá podle upraveného 

vzdělávacího programu, který vychází z RVP ZV v běžných základních školách s 

úpravou obsahu a organizace vzdělávání.  



Z hlediska spádovosti jsou vzděláváni žáci s místem trvalého pobytu v obci, či ze 

spádových obcí. 

Příkladem jsou Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa 

zřizovaná městem Nový Bor a Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238 zřizovaná 

krajem. 

4. Skupinová integrace žáků  

V místech, kde není samostatně zřízena základní škola speciální nebo základní škola 

praktická, a to z důvodů malého počtu žáků nebo materiálních a personálních, je 

využíváno tzv. skupinové integrace. Jde o začlenění celé třídy žáků s obdobnými 

speciálními vzdělávacími potřebami do organizační struktury jiné školy.  

V zásadě je možná skupinová integrace žáků, kteří by měli být vzděláváni v základní 

škole speciální, do základní školy praktické, nebo žáků, kteří by měli být vzděláváni v 

základní škole praktické, do běžné základní školy.  

Třídy, ve kterých probíhá skupinová integrace, tzv. speciální třídy lze zřídit bez rozlišení 

zřizovatele, podmínkou je pouze podle § 16 odst. 10) školského zákona udělení souhlasu 

krajského úřadu se zřízením třídy. 

Charakteristika:  

Třídy pro žáky ZŠ speciální jsou zřizovány zejména u těch škol, ve kterých jsou v rámci 

podpory integrace vzděláváni žáci v programu základní škola, resp. základní škola 

praktická. Výhodou je prostupnost mezi vzdělávacími programy především pro tzv. 

„hraniční žáky“. Předpokladem jsou dostatečné podmínky pro vzdělávání, speciální 

pedagog a naplněnost třídy. Třídy pro žáky s upraveným vzdělávacím programem jsou 

vhodným doplněním specializovaných spádových škol v jednotlivých regionech. 

Krajský úřad při udělování souhlasu zkoumá podmínky pro zřízení třídy a vzhledem  

k finanční náročnosti posuzuje její opodstatnění z hlediska demografického vývoje a 

dostupnosti a naplněnosti ostatních tříd základní školy speciální v dané oblasti.  

Třídy základní školy praktické jsou zřizovány v rámci běžných základních škol. Forma 

skupinové integrace je jednou z cest integrace žáků s lehkým mentálním postižením do 

hlavního vzdělávacího proudu. Pro obce může být spojení základní školy a základní školy 

praktické výhodné z hlediska celkového snížení provozních nákladů, neboť přírůstek 

žáků tříd základní školy praktické částečně kompenzuje úbytek žáků způsobený 

nepříznivým demografickým vývojem.  

Krajský úřad povoluje třídy s upraveným vzdělávacím programem s přihlédnutím 

k naplněnosti třídy a blízkosti jiné třídy se shodným či podobným upraveným 

vzdělávacím programem v dané oblasti. Rovněž posuzuje naplňování materiálních  

a personálních podmínek pro vzdělávání, především existenci speciálního pedagoga. 

Příkladem skupinové integrace jsou Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres 

Liberec - příspěvková organizace zřizovaná městem Chrastava, nebo Základní škola 

Český Dub, okres Liberec zřizovaná městem Český Dub.  

5. Individuální integrace žáků 

V místech, kde není samostatně zřízena základní škola speciální nebo základní škola 

praktická a počet potřebných žáků neumožňuje otevření celé třídy, je využívána tzv. 

individuální integrace, tedy začlenění jednotlivého žáka do třídy, ve které jsou vzděláváni 

žáci s odlišným nebo podobným vzdělávacím programem.  

Individuálně integrovaní mohou být žáci, kteří by měli být vzděláváni v základní škole 

speciální, do základní školy praktické, a žáci, kteří by měli být vzděláváni v základní 

škole praktické, do běžné základní školy.  

Individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami není nijak vázaná na 

zřizovatele školy.  



Nutnými předpoklady integrace žáka, který by měl být vzděláván ve vzdělávacím 

programu základní škola speciální, jsou existující kapacita oboru vzdělání základní škola 

speciální v rejstříku škol a školských zařízení a zpracovaný příslušný vzdělávací program.  

Krajský úřad, který se vyjadřuje k žádosti o zápis oboru vzdělání, doporučuje zápis 

tohoto oboru vzdělání jen výjimečně a v odůvodněných případech tam, kde není možné 

nalézt pro žáky jiný způsob vzdělávání.  

Pro individuální integraci žáků základní školy speciální jsou v Libereckém kraji 

vytipovány vhodné školy. Místa předpokládané integrace žáků základní školy speciální 

vycházejí z posouzení současných kapacit, dostupnosti, rovnoměrného rozložení v rámci 

kraje. Předpokladem jsou rovněž personální a materiální podmínky, zejména zkušenosti 

pedagogů se vzděláváním a integrací žáků s lehkým až středně těžkým mentálním 

postižením. 

Charakteristika: 

Podmínkou individuální integrace jsou vyjádření příslušného školského poradenského 

zařízení o vhodnosti integrace z pohledu žáka i kolektivu třídy a souhlas zákonného 

zástupce. Integrovat lze žáky s lehkým až středním mentálním postižením a s dobrou 

schopností socializace ve třídě. Odborníky je doporučen limit maximálně tři individuálně 

integrovaní žáci do jedné třídy, a to ještě s ohledem na míru postižení. 

Individuální integrace žáků do běžné třídy základní školy umožňuje § 3 vyhlášky č. 

 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, 

v úplném znění. Podle téže vyhlášky lze v běžné třídě základní školy individuálně 

integrovat nejvýše pět žáků se zdravotním postižením. 

Charakteristika: 

Obecně je integrace žáků se všemi druhy postižení podporována. V první řadě je nutný 

souhlas zákonného zástupce žáka a vyjádření příslušného školského poradenského 

zařízení o vhodnosti integrace žáka do kolektivu třídy. V případě, že je integrace 

realizována, vzdělávání probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu, který 

zohledňuje potřeby a možnosti integrovaného žáka. Škola je povinna dbát o rozvoj žáka a 

podle svých možností uplatňuje vhodné vzdělávací postupy a podpůrná a vyrovnávací 

opatření. Garantem vzdělávání je příslušné školské poradenské pracoviště.  

 

Poznámka: Zpracováno s použitím materiálu OŠMTS Koncepce vzdělávání dětí, žáků  

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji 2013 – 2018. 

 

 

Příloha č. 2 Místo trvalého pobytu žáků ve vybraných školách 

Základní vzdělávání, tedy povinnou školní docházku uskutečňovanou v základních školách  

a základních školách praktických (dříve označovaných jako zvláštní školy) primárně zajišťují 

obce, neboť jde o vzdělávání žáků s místem trvalého pobytu buď přímo na území dané obce, 

nebo s místem trvalého pobytu v přirozeně spádovém obvodu dané obce.  

U základních škol či základních škol praktických, které by měly být na obce převedeny, 

vycházíme tedy z toho, že jsou v nich převážně vzděláváni žáci se stejným místem trvalého 

pobytu jako v běžných základních školách, které obec již nyní zřizuje.  

V následujících přehledech jsou u jednotlivých škol uvedeni žáci školy podle jejich místa 

trvalého pobytu žáků. Zároveň je uvedena i vzdálenost místa pobytu žáka od místa školy 

(údaje o vzdálenostech jsou převzaty z http://www.mapy.cz/ a jsou měřeny od budovy školy 

k centru, zpravidla místu obecního úřadu, v dané obci). 

1. Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace 

http://www.mapy.cz/


obor Základní škola 

Hodkovice nad Mohelkou (13 km) 2 

Jenišovice (6 km) 6 

Karlovice (6 km) 1 

Loučky (9 km) 1 

Loukov (11 km) 1 

Mladějov (16 km) 1 

Pěnčín (9 km) 1 

Sychrov (8 km) 6 

Kacanovy (5 km) 5 

Turnov  34 

Tatobity 1 

Rovensko pod Troskami (12 km) 2 

Železný Brod (16 km) 1 

Obor Základní škola speciální 

  
Hodkovice nad Mohelkou (13 km) 1 

Kacanovy (5 km) 1 

Olešnice (7 km) 1 

Radimovice (8 km) 1 

Semily (25 km) 1 

Sychrov (8 km) 1 

Turnov  7 

Železný Brod (16 km) 1 

Celkem 76 
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počet žáků - podle trvalého bydliště

Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace,   
počty žáků podle trvalého bydliště 

Hodkovice nad Mohelkou

Jenišovice

Karlovice

Loučky

Loukov

Mladějov

Pěnčín

Sychrov

Turnov

Železný Brod

Kacanovy

Olešnice

Radimovice

Semily



Shrnutí: 

Většina žáků dotčených škol má místo trvalého pobytu v místě působení školy.  

ZŠ Nové Město. pod Smrkem    85 % žáků 

ZŠ praktická, ZŠ speciální Jablonné v Podještědí  51 % žáků 

ZŠ Tanvald       40 % žáků 

ZŠ a MŠ Jilemnice      42 % žáků 

ZŠ Jablonec n. Nisou, Liberecká    79 % žáků 

ZŠ a MŠ Jablonec n. Nisou, Kamenná   83 % žáků 

ZŠ Sobotecká Turnov      54 % žáků 

 

Příloha č. 3 Systém vzdělávacích programů v základním vzdělávání 

Dlouhodobě je patrna podpora začleňování co největšího počtu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do vzdělávání v „hlavním vzdělávacím proudu“, tedy začlenění 

těchto žáků do běžných škol. Tento dlouhodobý trend se projevuje jak změnami v legislativě, 

tak změnami vzdělávacích dokumentů.  

Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních - státní (rámcové vzdělávací 

programy – RVP) a školní (školní vzdělávací programy – ŠVP).  

Schéma: Systém kurikulárních dokumentů  

 

Vysvětlivky: PV – předškolní vzdělávání, ZV – základní vzdělávání, GV – gymnaziální 

vzdělávání, SOV – střední odborné vzdělávání  

Základní vzdělávání probíhá v běžných základních školách, základních školách praktických  

a základních školách speciálních. Vzdělávání žáků v základním vzdělávání (dále jen „ZV“) se 

uskutečňuje podle vzdělávacího programu (dále jen „VP“).  

Žáci v běžných základních školách se vzdělávají podle školních vzdělávacích programů 

zpracovaných podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen 



„RVP ZV“). 

Žáci s lehkým mentálním postižením (dále jen „LMP“) se vzdělávají v běžných základních 

školách nebo základních školách praktických (dále jen „ZŠPr“) s upraveným školním 

vzdělávacím programem, který vychází z RVP ZV. 

RVP ZV a upravený RVP ZV s přílohou LMP jsou z hlediska soustavy oborů vzdělání 

varianty jednoho oboru vzdělání (79-01-C/01 Základní škola) a po jeho absolvování poskytují 

stejný stupeň vzdělání (stupeň základní vzdělání). VP jsou vzájemně prostupné a liší se 

obsahem a organizací vzdělávání, které jsou přizpůsobeny potřebám žáků s lehkým 

mentálním postižením.  

Vzdělávání žáků v základní škole speciální probíhá podle RVP pro ZŠ speciální. VP je určen 

pro vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a dalším postižením. Z hlediska soustavy 

oborů vzdělání jde o samostatný obor vzdělání (79-01-B/01 Základní škola speciální), po 

absolvování poskytuje jiný výstup – základy vzdělání (neposkytuje stupeň vzdělání, tzn. že 

žák nezískal základní vzdělání).  

Systém vzdělávacích programů počítá s určitou mírou prostupnosti, tzn. možností přeřazení 

žáka z jednoho vzdělávacího programu do druhého, a to v obou směrech. Vzájemná blízkost 

VP RVP ZV a RVP ZV s přílohou LMP samozřejmě umožňuje snazší přestup z jednoho 

vzdělávacího programu do druhého. Prostupnost z RVP ZV s přílohou LMP do RVP pro ZŠ 

speciální a obráceně je v závislosti na míře zdravotního postižení takto vzdělávaných žáků 

teoreticky možná.  

Využití systému vzdělávacích programů v základním vzdělávání umožňuje naplňování 

integračního (a inkluzivního) trendu vzdělávání žáků se SVP v hlavním vzdělávacím proudu. 

Vzdělávání žáků s LMP v běžných školách může, podle jejich počtu, probíhat formou 

skupinové integrace (samostatné třídy v rámci běžné školy), nebo individuální integrace 

(jednotlivý žák v běžné třídě běžné školy) – např. v případech, kdy v okolí místa bydliště žáka 

není příslušná ZŠPr nebo ZŠSpec., nebo rodiče odmítají dojíždění či zařazení dítěte 

do „speciální školy“. 

 

Způsob vykazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

Pokud jde o souhrnné počty žáků, kteří se vzdělávají podle jednotlivých vzdělávacích 

programů, vycházíme ze současného způsobu výkaznictví, tj. souhrnných údajů z „Výkazu o 

základní škole M 3“. Samostatně se vykazují žáci ve vzdělávacím programu 79-01-C/01 

Základní škola a 79-01-B/01 Základní škola speciální. Žáci, kteří se vzdělávají podle RVP ZV 

s přílohou LMP, v rámci vzdělávacího programu 79-01-C/01 Základní škola, nejsou 

samostatně vykazováni, takže jejich počet je nutno odvozovat od vykazovaného počtu žáků 

podle druhu postižení (oddíl VIII výkazu). Protože je RVP ZV s přílohou LMP určen 

výhradně pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, měl by být celkový počet 

těchto žáků shodný se sumářem řádku 0801 výkazu.  

Schéma: Systém vykazování žáků v základním vzdělávání podle způsobu integrace a 

vzdělávacího programu (podle „Výkazu o základní škole M 3“) 



 

 

Žáci běžných tříd a žáci s lehkým mentálním postižením se vzdělávají podle RVP ZV, nebo 

RVP ZV s přílohou LMP (ve výkaznictví 79-01-C/01 Základní škola). Žáci speciálních tříd se 

středně těžkým až těžkým mentálním postižením podle RVP pro ZŠ speciální (ve výkaznictví 

79-01-B/01 Základní škola speciální). Část žáků, která je vykazována ve speciálních třídách a 

v jiném druhu postižení než mentální, tj. např. tělesné, zrakové, sluchové či souběžné 

postižení více vadami, může být vzdělávána podle kteréhokoliv vzdělávacího programu 

(z výkazů nelze tento údaj získat). Obdobně platí u žáků individuálně integrovaných.  

Od školního roku 2013/2014 budou ve výkazu pro základní školu, odd. XXXVII zvlášť 

vykazováni žáci, kteří se vzdělávají podle VP RVP ZV s přílohou LMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha D: 

 

Z Á P I S 
z jednání samospráv konaného dne 3.12.2013 na Městském úřadu v Turnově nad 

tématem a materiálem Záměru narovnání zřizovatelských kompetencí vybraných škol 

poskytujících základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které 

nyní zřizují obce. 

Přítomni: dle prezenční listiny. 

Úvodem jednání starosta města Turnova Ing. Hocke přivítal přítomné a vysvětlil důvod 

setkání, zároveň v krátkosti s vedoucím odboru školství PhDr. Brožem shrnul problematiku 

v obecné rovině i v konkrétním případě, tj, situaci v Turnově. Představitelé města jsou 

připraveni jednat o převzetí zřizovatelských kompetencí při splnění podmínky časově 

neurčené kompenzace za žáky obou ZŠ speciálních ve městě. Jednání v radě města o tomto 

proběhne 9.12.2013. 

Následně situaci shrnul starosta Jablonného v Podještědí Mgr. Sadílek, který konstatoval, že 

se Liberecký kraj snaží předat zřizovatelské kompetence opakovaně. Zároveň informoval, že 

ZM Jablonného trvá na zachování školy ve městě bez slovní specifikace jejího zřizovatele. 

Představitelé města jsou  připravení jednat o převzetí zřizovatelských kompetencí při splnění 

podmínky časově neurčené kompenzace za žáky ZŠ speciální. 

Náměstkyně primátora Jablonce nad Nisou Mgr. Paukrtová překvapila přítomné 

konstatováním, že Liberecký kraj jednal se samosprávou města pouze jednou, a to ústně. 

V rámci toho jednání nepadla žádná nabídka na možné kompenzace. Zdůraznila, že do 

dotčených škol jsou dnes přijímány pouze děti s IQ <70 s minimálně lehkým mentálním 

postižením ve smyslu § 16 školského zákona, proto se podle jejího názoru jedná o základní 

školu pouze dle názvu, a ne fakticky. Dále konstatovala, že v minulosti již město převzalo 

zřizovatelské kompetence k základní umělecké škole a domu dětí a mládeže, což přineslo 

významné provozní náklady. Odhadované provozní náklady při převzetí další školy jsou 

4 000 000 Kč, což je pro městský rozpočet nepřijatelné. 

K záměru LK se postupně vyjádřili všichni přítomní. 

Poslední vystoupil místostarosta města Tanvaldu pan Průcha, který konstatoval velmi 

podobné závěry, rada města Tanvaldu se usnesla nepřevzít zřizovatelské kompetence, tento 

závěr zřejmě potvrdí i zastupitelstvo. 

Následovala diskuse přítomných, jak v odborné rovině, tak ekonomické. Zároveň byl 

podroben kritice materiál, který schválilo dne 26.11.2013 Zastupitelstvo Libereckého kraje 

pod názvem Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí vybraných škol poskytujících 

základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které nyní zřizují obce. 

Tento materiál velmi nereálně nastavuje časový horizont řešení problémů. Zároveň vůbec 

neřeší ekonomickou rovinu a uchyluje se pouze do popisného stavu s přímou účelovostí 

pohledu Libereckého kraje. 

Závěry jednání ze dne 3.12.2013, které se týkalo záměru Libereckého kraje k  narovnání 

zřizovatelských kompetencí vybraných škol poskytujících základní vzdělávání žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami, které nyní zřizují obce, za účasti představitelů 

samospráv měst Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Nové Město pod Smrkem, 

Tanvald a Turnov:  

1) Samosprávy výše uvedených měst prosí Liberecký kraj, aby zadal vypracování 

odborného stanoviska Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky ve vztahu výkladu § 177 – 181 a § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, v platném znění, 

tj. kdo je dnes skutečně vzděláván v základních školách (bývalých zvláštních, 



resp. praktických), které vzdělávají podle ŠVP ZV ZŠ praktické, resp. ŠVP ZV 

ZŠ speciální. Jsme přesvědčeni, že jsou na těchto školách vzděláváni děti velmi 

těžko inkludovatelné do běžné základní školy. Celý stav věci je Libereckým 

krajem posuzován pouze s ohledem na současný název škol dle zákona, a ne 

skutečnost. Tzn. získat od MŠMT jednoznačný právní výklad, zda je dítě s LMP 

dítě zdravotně postižené. (Jestliže ano, musí být vzděláváno ve škole sice 

základní, ale vyučujících podle RVP ZV- LMP. V takovém případě se už nejedná 

o běžnou ZŠ, ale ZŠ praktickou ze zákona zřizovanou krajem.) 

2) Pokud by představitelé výše uvedených samospráv přijali diskusi o převodu 

zřizovatelských kompetencí při této logice věci, je třeba nastartovat také opačnou 

diskusi, tj. vyřešit zřizovatelské kompetence k ZŠ speciálním, které dle dikce 

školského zákona, jsou zřizovány krajem. V této souvislosti připomínáme § 181 

odst. 1 písm. d)  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, který vkládá právě 

krajům povinnost zajistit vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním 

postižením. V tomto kontextu upozorňujeme, že je nutné hledat dlouhodobé - 

koncepční řešení, nejlépe v rámci celého kraje. Je pro nás těžko přijatelná 

varianta navrhovaná LK (těm co byla ústně navržena), časově omezené finanční 

kompenzace, neboť i po termínu navrhovaném LK budou obce zodpovědné za 

vzdělávání těchto žáků.  

3) Při dalším jednání je nutné brát na vědomí především potřeby dětí vzdělávaných 

v dotčených školách, rodičů i odborné veřejnosti. Nelze celou situace posuzovat 

pouze na základě ekonomických ukazatelů z pohledu Libereckého kraje. Je třeba 

dobře pracovat s informacemi, aby nebylo narušeno pracovní klima škol, 

kterému jistě neprospívá nejistota a pocit nikde „nechtěných“. 

4) Součástí řešení této problematiky by mělo být i narovnání v oblasti vlastnictví 

jednotlivých objektů tak, aby bylo možné zajistit jejich průběžnou obnovu a 

udržování. 

5) Je nutné přihlédnout ke konkrétním podmínkám, tj. k naplněnosti základních 

škol a v této souvislosti zvážit časové řešení v některých městech. 

6) Jelikož při některých dotčených školách fungují speciálně-pedagogická centra, je 

třeba se vyrovnat se způsobem jejich dalšího fungování v systému celého kraje. 

7) Materiál, který schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje pod názvem Záměr 

narovnání zřizovatelských kompetencí vybraných škol poskytujících základní 

vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které nyní zřizují obce, 

považují představitelé samospráv za nedostatečný, popisný, jeho realizaci 

z pohledu času nereálnou a bohužel neprojednanou a postrádající jakékoliv 

ekonomické vyhodnocení. 

 

 

 

 

 

 



Příloha E: 

 



 



Příloha F: 

 



 



 

Turnov– změna ve zřizování školy 
 

Škola zřizovaná krajem: 

 Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace  

 

Postup: 

 

Město: 

 zřídí příspěvkovou organizaci  

 převezme činnost základní školy včetně oborů vzdělání, školní družiny a školní jídelny  

 

Konkrétně město převezme od kraje: 

 činnost základní školy  

 obor Základní škola 

 obor Základní škola speciální 

 činnost školní družiny 

 činnost školní jídelny  

 

Kraj 

 přestane zřizovat Základní školu, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace 

 

 

Kroky: 

 příprava smlouvy mezi městem a krajem 

 schválení smlouvy radou a zastupitelstvem města 

 schválení smlouvy radou a zastupitelstvem kraje 

 zpracování žádostí o změny ve školském rejstříku – viz výše (město i kraj)  

 

Smlouva – dohoda musí řešit: 

 převzetí vzdělávací činnosti školy městem Turnov v plném rozsahu 

 převod práv a povinností v plném rozsahu 

 převod pracovně právních vztahů 

 majetek 

 finance – fondy, účetnictví, úprava rozpočtů 

 změny zápisu ve školském rejstříku 

 

 

POZOR! 

Obě zastupitelstva musí schválit dohodu s dostatečným předstihem, aby KÚ a MŠMT 

stihly včas provést změny v rejstříku – t. j. minimálně 2 měsíce 

 

Právnická osoba vykonává i činnost speciálně pedagogického centra. Tuto činnost kraj 

zapíše na jinou příspěvkovou organizaci zřizovanou krajem v městě Turnov. 

 

 

 

 

 



Smlouva je navržena na variantu řešení, kdy město převezme činnosti školy 

do příspěvkové organizace, kterou nově zřídí.  

Připomínáme, že je zde i varianta, kdy město převezme činnosti školy do 

některé ze stávajících škol, které již zřizuje. V takovém případě by bylo 

znění smlouvy upraveno. 
 

 

Smlouva  
o převodu činností, souvisejících práv, povinností, pohledávek, závazků a 

majetku  

 

 

Smluvní strany: 

 
Liberecký kraj 

se sídlem: U Jezu 642/2a , 461 80 Liberec 2 

IČO: 70 891 508 

zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem 

 

a 

Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace 

se sídlem: Sobotecká 242, 511 01 Turnov 

IČO: 00 856 029 

zastoupená: Mgr. Jaroslavou Štoudkovou, ředitelkou 

 

a 

Město Turnov 
se sídlem: ...... 

IČO: ..... 

zastoupené: ..........., starostou města Turnov 

  

 

a 

(Uvede se název nové příspěvkové organizace, kterou zřídí město Turnov.) 

se sídlem:  

IČO:  

zastoupená:  

           

 

 

 

uzavírají tuto 

 

smlouvu o převodu činností a souvisejících práv, povinností, pohledávek, 

závazků a majetku 
 

 



I. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je převod činností škol a školských zařízení specifikovaných 

v čl. II. této smlouvy a všech práv, povinností a závazků, včetně práv a povinností 

vyplývajících z pracovněprávních vztahů, které s převáděnými školskými činnostmi 

souvisejí. 

 

2. Na základě této smlouvy se činnosti, které dosud vykonává Základní škola, Turnov, 

Sobotecká 242, příspěvková organizace, zřízená Libereckým krajem, převádějí dnem 

účinnosti této smlouvy na ZŠ (uvede se název nové PO) a město Turnov se touto 

smlouvou zavazuje zajistit, aby rozsah vykonávaných činností zůstal plně zachován 

prostřednictvím jím zřízené ZŠ.  

 

 

II. 

Převod a specifikace činností  

 

1. Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace, vykonává ke dni 

účinnosti této smlouvy školské činnosti v tomto rozsahu: 

 

a) Základní škola 

IZO: 110 003 802 

nejvyšší povolený počet žáků: 190 žáků 

místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

1. Sobotecká 242, 511 01 Turnov 

obory vzdělání: 

79-01-B/01 Základní škola speciální 

denní forma vzdělávání  délka vzdělávání: 10 r. 0 měs. 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 24 žáků 

79-01-C/01 Základní škola 

denní forma vzdělávání  délka vzdělávání: 10 r. 0 měs. 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 150 žáků 

dobíhající obor 

 

b) Školní družina 

IZO: 110 003 837 

nejvyšší povolený počet žáků: 15 žáků 

místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

1. Sobotecká 242, 511 01 Turnov 

 

c) Školní jídelna  

IZO: 110 003 845 

nejvyšší povolený počet stravovaných: 220 stravovaných 

místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

1. Sobotecká 242, 511 01 Turnov  

 

2. Usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č. … ze dne … bylo rozhodnuto o zrušení 

příspěvkové organizace  Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace 

ke dni ... s tím, že s účinností od ...... se školské činnosti uvedené v odstavci 1. tohoto 



článku převádějí na příspěvkovou organizaci (uvede se název), kterou město Turnov 

zřídilo usnesením zastupitelstva č. …..ze dne …….  

 

3. Na základě této smlouvy Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace  

s účinností od ..... převádí školské činnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku, rovněž 

související práva, majetek, povinnosti a závazky, včetně práv, povinností, pohledávek a 

závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů na ZŠ (uvede se název) s tím, že město 

Turnov se zavazuje zajistit kontinuální vykonávání těchto školských činností uvedených 

v odstavci 1 tohoto článku prostřednictvím jím zřízené příspěvkové organizace ZŠ (uvede 

se název).  

 

4. Liberecký kraj a město Turnov se zavazují podat u příslušných správních orgánů 

s časovým předstihem (Doporučuje se uvést konkrétní datum) příslušné návrhy na zápis 

změn v údajích vedených ve školském rejstříku, konkrétně  rejstříku škol a školských 

zařízení u základní školy, školní družiny a školní jídelny tak, aby tyto činnosti, které bude 

do ......... vykonávat Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace, 

mohla v souladu se školským zákonem oprávněně vykonávat ZŠ (uvede se název), a to 

s účinností od .... 

  

 

III. 

Pracovněprávní vztahy 

 

K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dojde ve smyslu § 338 odst. 2 

zákona č. 226/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ke dni ...... (Může být 

dále popsáno a rozvedeno – např. přílohou by měl být seznam zaměstnanců.) 

 

 

IV. 

Závazkové právní vztahy a majetek  

 

Liberecký kraj a město Turnov se zavazují, že nejpozději ke dni ....., tj. do .... vypořádají 

veškeré závazkové a majetkové vztahy ve vztahu k (uvedou se názvy obou škol). 

(Lze příp. doplnit dle konkrétní situace – správa  majetku, vlastnictví atp.) 

 

 

V. 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem ......, za 

podmínky, že do uvedeného data nabudou právní moci rozhodnutí Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy o zápisu změn údajů dosud zapsaných ve školském rejstříku, 

konkrétně rejstříku škol a školských zařízení, které vznikly v důsledku převodu školských 

činností uvedených v čl. II. odst. 1. této smlouvy, tj. u základní školy, školní družiny a 

školní jídelny ze Základní školy, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace na ZŠ 

(uvede se název).  

 

2. Smlouva byla vypracována v šesti vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Dvě 

vyhotovení obdrží Liberecký kraj a město Turnov, po jednom vyhotovení potom 

Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace a nová škola. 



 

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy …např. obsahující seznam převáděného 

majetku, nájmů, pracovníků, žáků  

 

4. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, formou očíslovaných dodatků, 

které musejí schváleny ve stejném režimu jako smlouva samotná a podepsány každou ze 

smluvních stran.  

  

5. Vyskytnou-li se při realizaci této smlouvy nějaké nejasnosti, zavazují se smluvní strany 

za účelem jejich odstranění vyvinout veškeré úsilí a k tomu poskytnout potřebnou 

součinnost. 

 

6. Smluvní strany prostřednictvím svých zástupců prohlašují, že si tuto smlouvu řádně 

přečetly, jejímu obsahu porozuměly, že byla sepsána podle jejich vůle a na důkaz toho 

připojují níže své podpisy. 

 

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č. … 

ze dne … a usnesením zastupitelstva města Turnov. … ze dne …. 

 

 

 

Přílohy: ….. 

 

 

V Turnově dne ……………………. 

 

V Liberci dne ……………………… 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………          ……………………………………… 

..........       Martin Půta 

starosta města Turnov               hejtman Libereckého kraje 

 

 

 

 

 

…………………………………………          ……………………………………… 

      Mgr. Jaroslava Štoudková        

ředitelka       ředitel  

             

 

 

 

 

 



Příloha G: 

 

ZÁPIS ze zasedání  

Komise pro výchovu a vzdělávání 

dne 23.4.2014 

 
Celkový počet: 16 

Přítomni dle prezenční listiny: 11 

Omluveni: 5 

Neomluveni: 0 

 

Program zasedání: 

 

1) ZŠ Sobotecká – zřizovatelské kompetence 

2) Ostatní 

 

 

1) ZŠ Sobotecká – zřizovatelské kompetence 

 

Členové komise v časovém předstihu obdrželi materiály, které projednávala RM na svém 

zasedání dne 9.12.2013 a 7.4.2014 týkající se převzetí zřizovatelských kompetencí vůči ZŠ 

Sobotecká 242, Turnov  od Libereckého kraje. 

Tento bod uvedli pánové Špetlík, Brož a paní ředitelka Štoudková. Následně členové komise 

široce tuto problematiku diskutovali – především z pohledu dalšího vývoje této organizace – 

jak ekonomického, tak počtu žáků a jejich zařazování do vzdělávacích oborů ZŠ praktická a 

ZŠ speciální. 

 

Usnesení  č. 1/2014 

 

Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje RM, resp. ZM převzetí zřizovatelských 

kompetencí vůči ZŠ Sobotecká 242, Turnov od Libereckého kraje – a to s účinností od 

1.1.2015. 
 

Hlasování: 8/2/1 (pro/proti/zdržel se) – usnesení nebylo přijato. 

 

 

2) Ostatní 

 

Členové komise byli informováni o přidělení dotace v rámci OPVK č. 46-Vytváříme 

podmínky pro školní úspěšnost, který bude realizován od 15.5.2014 – 30.6.2015 na 

15základních školách v ORP Turnov. 

  

 

 

Zapsala: Renata Brychová, 24.4.2014 

Ověřil: Mgr. Jaromír Frič, předseda komise 

ČJ: SKO/14/657/Brr 

 

 


