
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise výchovy a vzdělávání 

 
 

 

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
_________________________________________________________________________________ 

 

Konaného dne  13. 06. 2022 od 16. 00 hodin v budové Základní školy Litoměřice, 
Havlíčkova 32  
 
 
Přítomni: 
 
Mgr. Petr Hošek 
Mgr. Monika Mejtová 
Mgr. Blanka Ježková 
Mgr. Kateřina Szaffnerová 
Mgr. Martin Hrdina 
Mgr. Jiří Rudolf 
 
  
Omluveni: 
Ing. Andrea Křížová 
Mgr. Václav Dycka 
 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1. Zápisy do MŠ -kapacita / zájem občanů UA 

2. 10. výročí vzniku TKM – galavečer – Mgr. Rudolf 

3. ZŠ Havlíčkova – odborné učebny prohlídka – Mgr. Ježková 
 

      4. Školní sportovní areál – rekonstrukce povrchu dráhy a hřiště – Mgr. Ježková 

      5. Diskuze 

 

Konec jednání: 17:30 hodin 

Termín příštího jednání: ještě před volbami v září – pravděpodobně 12. 9. 2022  

 

Zapsala: Dagmar Zelená 
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1. Zápisy do MŠ -kapacita / zájem občanů UA 
 
K zápisu do Mateřské školy Litoměřice ve dnech 2. – 6. 5. 2022 dorazilo celkem 250 
dětí. Po termínu zápisu se přihlásilo ještě dalších 14 dětí, takže celkem se k 1. 9. 2022 
dosud přihlásilo 264 dětí. Co se týká ukrajinských dětí, tak před zápisem bylo 
v mateřských školách v Litoměřicích přijato 11 dětí a k zápisu se dostavilo dalších 6 
dětí. Dvěma ukrajinským dětem bylo přerušeno správní řízení z důvodu doočkování 
dětí. Zájem o jednotlivé mateřské školy byl rozložen, jen do třídy s lesními prvky byl 
zájem větší než obvykle. V MŠ Vančurova a MŠ Stránského bylo u zápisu o 2 děti více 
než je volných míst. V současné době jsou všechny přihlášené děti přijaty. 

V letních měsících bude provoz v mateřských školách v Litoměřicích tak jako každým 
rokem omezen s tím, že každý měsíc budou otevřeny tři provozovny mateřské školy, 
které pojmou všechny nahlášené děti, které jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání v 
PO MŠ Litoměřice. V současné době se velice často objevují dotazy týkající se 
přihlášení dětí z okolních obcí během letních měsíců do MŠ Litoměřice. Paní ředitelka 
tímto informuje, že organizace nedisponuje kapacitou na to, aby děti z okolních obcí 
přijímala, toto si obce musí vyřešit samy, jak jim ukládá školský zákon. 

 
2. 10. výročí vzniku TKM – galavečer – informace předal Mgr. Jiří Rudolf 

2. 6. 2022 Technický klub mládeže při DDM Rozmarýn oslavil 10 let činnosti 
společenskou akcí Galavečer TKM v prostorách Hradu Litoměřice. Pozváno bylo 
osobní pozvánkou 200 jednotlivců, zástupců firem a institucí mezi nimi nechybělo 
Město Litoměřice, MŠMT, MPO, MPSV, MPMR a ÚK.  

Z velkých institucí se všichni omluvili, a tak byl přivítán pouze starosta Mgr. Ladislav 
Chlupáč, jako zástupce zřizovatele PO DDM Rozmarýn, pod kterou TKM od roku 2012 
působí. 

Pozváni byli i rodiče dětí, které navštěvují TKM. Nakonec byla účast cca 90 účastníků, 
kteří měli možnost v předsálí zhlédnout ukázky práce dětí v jednotlivých odborných 
sekcích TKM.  

Program byl postaven na zhodnocení 10. leté činnosti, jak TKM začínal a jak se projekt 
v čase vyvíjel. Součástí bylo i poděkování všem, kteří se na budování a chodu TKM 
podíleli, a především ocenění jednotlivých lektorů a lektorkám, kteří se podílejí na 
každodenním chodu TKM.  

V rámci výročí TKM vydal publikaci, která ve zkratce mapuje desetiletou práci a byla 
pro všechny návštěvníky k dispozici. V dalších letech bude součástí propagace TKM 
především ve směru k firmám a institucím. 

Dalším propagačním počinem bylo natočení krátkého filmu o TKM, kde snahou bylo i 
s troškou humoru představit Technický klub, jeho genezi a současnost. Film je ke 
stažení na:  
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https://www.youtube.com/results?search_query=technick%C3%BD+klub+litom%C4%9
B%C5%99ice 
kde lze také najít všechna videa o TKM 
 
Po oficialitách pokračoval program drobným občerstvením, živou hudbou a volnou 
diskuzí mezi účastníky. Litoměřicko 24 natočilo reportáž o průběhu akce a bylo 
jediným médiem, které akceptovalo pozvání na akci:  
https://www.youtube.com/watch?v=cHNC6-RY8tM 
 
Konečná slova hodnocení Mgr. Jiřího Rudolfa: 

„Pokud bychom hodnotili akci jako takovou, tak se domníváme, že se vydařila a pro 
účastníky byla příjemným odpolednem. Co nás mrzelo, byla neúčast a nezájem 
institucí, které jsou uvedeny výše a nezájem médií.“ 

 

3. ZŠ Havlíčkova - odborné učebny prohlídka – Mgr. Ježková 

Ředitelka ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32 a členka Komise výchovy a vzdělávání, Mgr. 
Blanka Ježková, provedla členy komise po areálu školy a seznámila je s nově 
vybudovanými učebnami praktických a přírodních věd (nová kuchyňka, dílna a učebna 
přírodních věd).  
 
 
4. Školní sportovní areál – rekonstrukce povrchu dráhy a hřiště – Mgr. Ježková 
 
Členové komise se podívali atletický ovál ve školním sportovním areálu, který aktuálně 
prochází revitalizací. Atletický ovál byl již v havarijním stavu a jeho rekonstrukce se 
stala naprosto nezbytnou. Provádí se rekonstrukce běžecké dráhy atletického oválu, 
plochy pro skok daleký s rozběhem a bude se upravovat i travnaté hřiště uvnitř oválu. 
Rovněž proběhne odvodnění plochy drenážemi a oprava oplocení areálu. Část 
celkových nákladů je hrazena z dotace Národní sportovní agentury ČR. Na nový povrch 
atletického oválu nastoupí první sportovci již v červenci a v srpnu bude hostit „Kemp 
vítězů“ (pětidenní sportovní příměstský tábor pod vedením špičkových českých 
olympioniků). Více informací na www.kempvitezu.cz. 
 
5. diskuze  
 
Ředitelka MŠ Litoměřice a členka Komise výchovy a vzdělávání, Mgr. Monika Mejtová, 
v diskuzi sdělila členům komise, že ze seznamu dětí tzv. „povinně předškolních“, které 
obdržela před zápisy do mateřských škol, 80 dětí k zápisu nedorazilo a z tohoto 
seznamu stále ještě 42 dětí hledá. Předškolní vzdělávání je povinné, a tak by tímto 
chtěla upozornit na nedostatečnou legislativu, která se tímto zabývá. V současné době 
spolupracuje s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví a s Odborem školství, kultury, 
sportu a památkové péče. Rovněž narazila na problém týkající se odhlášení z trvalého 
pobytu v Litoměřicích rodičů, kdy dítěti trvalý pobyt v Litoměřicích zůstal.   

https://www.youtube.com/results?search_query=technick%C3%BD+klub+litom%C4%9B%C5%99ice
https://www.youtube.com/results?search_query=technick%C3%BD+klub+litom%C4%9B%C5%99ice
https://www.youtube.com/watch?v=cHNC6-RY8tM
http://www.kempvitezu.cz/
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Členové komise se shodli na tom, že by je zajímalo, zda je možné, aby dítě zústalo na 
adrese trvalého pobytu v případě, že jeho zákonní zástupci (rodiče) trvalý pobyt mění. 
Členové komise požádali Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče o vznesení 
tohoto dotazu na Evidenci obyvatel.  

 
Předseda komise výchovy a vzdělávání Mgr. Petr Hošek seznámil členy komise s 
návrhem podaným do Zastupitelstva města dne 23. 6. 2022 týkajícím se podáním 
žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy v rámci iniciativy Rozvoj regionálních 
kulturních a kreativních center a o zajištění spolufinancování projektu „Kulturní a 
kreativní centrum Litoměřice.  
Tomuto bodu i k informacím týkajícím se opravy fasády Střední školy pedagogické, 
hotelnictví a služeb a opravy Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích se členové 
komise vrátí na dalším jednání v září, pokud možno ještě před volbami. 
 

V závěru poděkoval předseda komise paní ředitelce za umožnění konání jednání na 
jejich škole i za seznámení s prostory školy a popřál škole, pedagogům, a především  
dětem, krásné prázdniny. Rovněž poděkoval členům komise, kterým popřál hezké léto i 
dovolené.  

 

 


