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Společné vzdělávání – inkluze na základních školách ve Frýdlantu 
 
V poslední době je ve společnosti a také ve Frýdlantu hodně diskutované společné vzdělávání ve 

školách podpořené změnou Školského zákona a přijetím Vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s platností od 1. 9. 2016. 

Ve Frýdlantu ale takzvaná inkluze a změna Školského zákona výrazné novinky nepřinese. „Společné 

vzdělávání se na naší škole děje již několik let se samozřejmostí. Jsme zvyklí vzdělávat v běžném 

proudu nejen děti nadané, ale i děti se speciálně vzdělávacími potřebami a zdravotním postižením, 

pokud si rodiče naši školu vyberou,“ říká ředitelka Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské 

školy Frýdlant Mgr. Věra Dunajčíková. V současné době navštěvuje ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 104 dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami nebo zdravotním postižením. 

V tomto vzdělávání budou frýdlantské školy pokračovat i nadále bez nutnosti slučování ZŠ, ZUŠ a MŠ 

Frýdlant a další školy – ZŠ praktické a ZŠ speciální. „Nevidíme důvod, proč obě školy slučovat a tak 

zůstanou v provozu i nadále obě. Rodičům jsme nabídli možnost přestupu dítěte v rámci inkluze ze ZŠ 

praktické a ZŠ speciální do některé ze tříd běžné základní školy. Této možnosti ale využili rodiče 

jediného dítěte,“ doplňuje starosta Frýdlantu Dan Ramzer.  

Volba školy tak ve Frýdlantě byla a zůstává volbou dítěte a zákonných zástupců. 

 

Ve Frýdlantu začne od září fungovat dětská skupina pro děti od jednoho roku 

S novinkou, která může pomoci rodičům nejmenších dětí vrátit se dříve z rodičovské dovolené do 

zaměstnání, přichází od září Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant. Je jí 

dětská skupina Koťata, která bude přijímat k předškolnímu vzdělávání děti už od jednoho roku. 

Kapacita dětské skupiny je 12 míst.  

Projekt dětské skupiny Koťata, který je financován z Ministerstva práce a sociálních věcí, vyřeší ve 

Frýdlantu hned několik problémů. „Předně vyhovíme požadavkům rodičů, kteří o umístění menších 

dětí, většinou dvouletých, do školky stojí. Až do této doby nám totiž legislativa přijímat do školek děti 

mladší tří let neumožňovala, a tak jsme museli každoročně 12 až 14 dětí odmítat,“ vysvětluje 

ředitelka ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. Věra Dunajčíková. Kromě toho pak vznik dětské skupiny umožní 

zachovat v letech 2011 a 2012 rekonstruované oddělení mateřské školy v prostorách Základní školy 

v Bělíkově ulici. „Všichni si ještě pamatujeme, jak nedávno populační křivka díky silným ročníkům 



rostla a dětí do školek bylo tolik, že se otevíraly nové třídy. Dnes ale počet narozených dětí klesá a 

oddělení, které vzniklo v nové budově ZŠ Bělíkova rekonstrukcí dílen, hrozilo uzavření. Jsem proto 

velmi rád, že poskytne krásné zázemí dětské skupině, a tím se ho podaří udržet,“ říká starosta 

Frýdlantu Dan Ramzer.  

Dětská skupina začne ve Frýdlantu fungovat 1. září 2016, přihlášky lze ale podávat už od začátku 

dubna. K nalezení jsou na webové stránce školy www.zsazusfrydlant.cz. O 12 dětí ve věku 1 rok až 5 

let se budou starat dvě učitelky mateřské školy a dvě chůvy. Provozní doba bude přizpůsobena 

požadavkům rodičů.  

Dětská skupina Koťata nabídne vzdělávání dětí hravou formou a opírat se bude o prvky Montessori. 

„V současné době procházejí učitelky řadou školení, kde si osvojují základy Montessori metody a učí se 

prakticky pracovat s pomůckami. Na základě jejich zkušeností ze školení i konzultací z jiných 

Montessori školek pak dovybavíme prostory dětské skupiny speciálními pomůckami,“ podotýká 

ředitelka Věra Dunajčíková.  

Prvky Montessori by posléze chtěla zařadit i do výuky dětí na prvním stupni jedné ze tří základních 

škol ve Frýdlantu.  

 

Lužická ulice projde letos kompletní rekonstrukcí 

Prioritou číslo jedna je letos ve Frýdlantu v oblasti údržby a obnovy městských silnic kompletní 

rekonstrukce Lužické ulice. Zhruba 450 metrů dlouhý úsek vedoucí od nemocnice ke gymnáziu 

představuje pro Město Frýdlant investici 22 milionů korun s DPH.  

„Lužická ulice si už generální opravu zaslouží, její stav je opravdu špatný. Dočká se rekonstrukce 

vodovodu a jednotné kanalizace, vybudování dešťové kanalizace s napojením do místní vodoteče 

Řasnice, práce budou probíhat i na přeložkách inženýrských sítí. Samozřejmě dojde i na novou skladbu 

vozovky i s podklady a nové asfaltové kryty včetně chodníkových těles,“ vypočítává starosta Frýdlantu 

Dan Ramzer, který má investiční akce města ve své kompetenci. V ulici vzniknou také nová místa pro 

parkování a vysazena bude zeleň, která nahradí tu původní. „Zapomenout nesmím ani na fakt, že 

v Lužické se během její rekonstrukce počítá také s obnovou veřejného osvětlení. Tu ovšem provede 

správce veřejného osvětlení, společnost Eltodo, jako samostatnou zakázku,“ doplňuje starosta.  

Obnova Lužické ulice začne v květnu tohoto roku, obyvatel města se ale rekonstrukce dotkne až 

začátkem června, kdy dojde k uzavření první části ulice. 

 „Součástí zakázky na obnovu Lužické ulice je také oprava sousední ulice V Úvoze. Je to především 

proto, že jsme chtěli ve výběrovém řízení dosáhnout co nejnižší ceny obou rekonstrukcí,“ vysvětluje 

místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.  

Opravy se konkrétně dočká spodní část ulice V Úvoze. „Práce na této ulici by měly začít v červnu a 

realizace je 5 měsíců. I v ulici V Úvoze dojde na rekonstrukci vodovodu, včetně výměny kašnového 

vodovodu, dále pak na obnovu jednotné kanalizace a výstavbu kanalizace dešťové,“ vypočítává 

vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Bc. Zdena Ubiasová. Kromě toho jsou v ulici 

V Úvoze v plánu i přeložky inženýrských sítí, plynovodu a ulice dostane nový povrch. Počítá se také 

s rekonstrukcí parkovacích ploch. Práce budou probíhat na 200 metrech, zbytek ulice je již opravený.  

Přijdou na zhruba 5,5 milionů korun s DPH.  

Frýdlant se snaží o postupnou obnovu svých silnic a ulic. Loni opravil ulice Tylova, Na Stráni, Úzká a 

Krátká. Letos se vedle Lužické ulice dočkají i ulice Nádražní nebo U Plovárny.  

http://www.zsazusfrydlant.cz/


Díky úsporám nechá letos Frýdlant opravit tělocvičnu ZŠ Bělíkova 

Čtvrtým rokem je kvůli narušené statice stropu pro děti uzavřena tělocvična základní školy v ulici 

Bělíkova. Letos se jí ale podaří díky úsporám na jiných investicích opravit. „Havarijní stav tělocvičny 

způsobila narušená statika stropu. V 90. letech totiž sice byla provedena rekonstrukce střechy, 

nicméně konstrukce krovu a stropní konstrukce se netýkala. V současné době jsou tak některé 

konstrukční prvky vyhnilé a tělocvična je v nevyhovujícím technickém stavu,“ vysvětluje starosta 

Frýdlantu Dan Ramzer. Už v příštích měsících se to ale změní. „Zastupitelé uvolnili na opravu 

havarijního stavu tělocvičny 4 miliony korun. Umožnily jim to úspory při soutěžení jiných projektů,“ 

doplnil starosta.  

Objekt tak čeká oprava a rekonstrukce stávající konstrukce krovu a stropní konstrukce nad sálem 

tělocvičny, vznik nového podhledu a zateplení stropní konstrukce. „Rekonstrukce a opravy se dočká i 

střešní konstrukce na části objektu tělocvičny, sauny a prostoru pro schodiště a objekt dostane i 

novou elektroinstalaci v prostoru sálu tělocvičny a nářaďovny, včetně svítidel v podhledové 

konstrukci,“ vypočítává vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Bc. Zdena Ubiasová. 

Dětem ze základní školy v Bělíkově ulici, které zatím hodiny tělesné výchovy tráví ve sportovní hale 

nebo v tělocvičně základní školy v Husově ulici, by mohla tělocvična začít znovu sloužit už na začátku 

příštího školního roku.  

 

Kamerový systém se ve Frýdlantě rozšíří o další dva kamerové body 

Město Frýdlant chce v roce 2016 pořídit další dva kamerové body a to na křižovatkách, kde je velký 

pohyb vozidel i chodců. „Prvním novým kamerovým bodem bude otočná kamera v ulici Mezibranské, 

která dohlédne mimo jiné na velkou část městského parku a bude mít pod kontrolou křižovatku ulic 

Míru, Mezibranská a Raisova. U nemocnice, kde se křižují ulice Fügnerova, Lužická a K Bažantnici se 

pak uplatní hned dvě nové kamery – otočná uvidí celou křižovatku, dohlédne na parkoviště i na blízký 

parčík. Pevná kamera bude sledovat výjezd z města směrem na Habartice – tedy do Polska,“ říká 

starosta města Dan Ramzer, který pořízení těchto dvou bodů prosadil. 

Ve Frýdlantu má Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) zatím 12 kamerových bodů se 13 

kamerami, z nichž jsou dvě otočné. Letos k nim tedy přibydou další dva kamerové body se třemi 

kamerami. Obrazy z kamer se monitorují, zaznamenávají a na určitou dobu ukládají. Kamerové body 

ve Frýdlantu monitorují pouze veřejná prostranství, tj. náměstí, ulice, chodníky, veřejnou zeleň, 

parky, parkoviště a další volně přístupné prostory. 

Kamerový systém je využíván Obvodním oddělením Policie ČR Frýdlant a Městskou policií Liberec, 

která na území města plní úkoly obecní policie. „Záznamy z kamer jsou však často požadovány i 

z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a napomáhají k řešení velkých i mezinárodních 

trestných činů,“ podotýká manažerka prevence kriminality Města Frýdlant Mgr. Alena Švejdová. 

Celkové náklady projektu Frýdlant – rozšíření MKDS – 2 body v roce 2016 jsou odhadnuty na 873 

tisíc Kč. Pokud Město Frýdlant u Ministerstva vnitra ČR uspěje se svou žádostí o dotaci, tak zaplatí ze 

svého rozpočtu jen 523 tisíc Kč, protože 350 tisíc Kč přispěje stát. 

 

 

 



Frýdlant se bude 11. června královsky bavit. Na své si přijde každý 

Největší kulturně společenskou událostí bude letos ve Frýdlantu akce s názvem „Frýdlant se baví“, 

která je naplánována na 11. června 2016. Do přípravy na ní se zapojila řada frýdlantských spolků. Ty 

svou činnost zábavnou a atraktivní formou předvedou v městském parku nebo na náměstí. Kromě 

toho nabídne „Frýdlant se baví“ třeba i koncerty známých českých interpretů, jako je Kamil Střihavka 

nebo Olga Lounová. 

„Jde o jednodenní celoměstskou akci, do níž se zapojila řada spolků, které ve Frýdlantu nabízejí 

volnočasové aktivity. Ať už se zaměřují na volný čas dětí, mládeže, dospělých nebo seniorů. Dáváme 

jim možnost představit svoji činnost široké veřejnosti a ukázat se v prima atmosféře této pohodové 

akce,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.  

Většina městských klubů a spolků se představí v prostorách městského parku a návštěvníci se mají na 

co těšit. „Frýdlantské okresní dráhy tam například postaví malou zahradní železnici, spolek RC Flying 

Club Frýdlant zase slibuje ukázku letu malých modelů na elektrický pohon. Ranč Zátoka bude vozit 

zájemce na koních a k vidění budou i další zvířata. Ukázku svých dovedností si připraví i Sbor 

dobrovolných hasičů Frýdlant nebo místní Hokejový klub, který postaví na trávě plochu pro 

minihokej,“ prozrazuje část aktivit v parku vedoucí odboru kultury Městského úřadu Frýdlant Iva 

Beranová.  

Další spolky se pak představí přímo na náměstí. Divácky nejatraktivnější bude módní přehlídka, na 

které se v roli modelů a modelek budou střídat frýdlantští senioři a děti z místní základní školy.  

Po většinu dne ale bude pódium na náměstí T. G. Masaryka patřit hudební produkci. „I tady dostanou 

prostor místní kapely, ať už jde o Fband a Bezceler z Frýdlantu nebo kapelu Rain z Raspenavy,“ 

doplňuje Iva Beranová. Hlavními večerními hvězdami pak budou Olga Lounová, Kamil Střihavka a 

kapela Claymore.  

Program akce „Frýdlant se baví“ pak doplní i prohlídky v kostele Nanebevzetí Panny Marie u 

městského parku. „Několikrát za den budou i komentované, takže návštěvníci se dozvědí řadu 

zajímavých informací o kostele i jeho výzdobě, například plátnu Melchiora z Redernu. Prohlédnout si 

budou moci také ornáty, tedy oblečení duchovních, a poslechnout ukázku barokního kázání,“ uzavírá 

Iva Beranová.   

Výročí narození Karla IV. si připomene i Frýdlant 
 

Hned několika kulturními akcemi si v květnu připomene Frýdlant 700. výročí narození Karla IV., 
zvaného Otec vlasti. Široká veřejnost během nich může poznat osobnost tohoto panovníka, který je 
neodmyslitelně spojen s českými zeměmi. Přímo v den narození Karla IV. se například uskuteční 
slavnostní mše. 
 
Karel IV. byl jedenáctým český králem, jako Karel I. vládnoucí od července 1346 až do listopadu 1378; 
jako Karel IV. byl německý král od roku 1346 a od roku 1355 byl také císařem římským. Narodil se v 
Praze 14. května 1316. 
 
Program oslav ve Frýdlantu: 
 



13. 5. 2016 od 14:00              vernisáž výtvarných prací žáků škol „Karel IV.“ - vestibul  
                                                        radnice 
 
13. 5. 2016 od 17:00              přednáška PhDr. Mgr. Milana Svobody, Ph.D. „Karel IV. V našem   
                                                        životě“ - obřadní síň 
 
14. 5. 2016 od 17:00              slavnostní mše - kostel Nalezení sv. Kříže 
 
14. 5. 2016 od 18:00               koncert Generace Gospel Choir - kostel Nalezení sv. Kříže 
 
14. 5. 2016                             výstava prací studentů SUPŠ a VOŠ - kostel Nalezení sv. Kříže a 
                                                        1. poschodí radnice 

 

 

 
Martina Petrášková 
tisková mluvčí 
Městský úřad Frýdlant 

tel.: 602 632 667 


