
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
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Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
_________________________________________________________________________________ 

 

Konaného dne  16. 01. 2023 od 16. 00 hodin v budově MěÚ v zasedací místnosti         
U Štěpána v ulici Pekařská 2 

 
Přítomni: 
 
Mgr. Martin Hrdina 
Ing. Andrea Křížová 
Mgr. Monika Mejtová 
MUDr. Ilja Baudyš  
Mgr. Blanka Ježková 
Mgr. Petr Hošek 
Mgr. Miroslav Udatný 
Zbyněk Rudolf 
Mgr. Kateřina Szaffnerová 
 
Omluveni:  
 
MgA. Lenka Pařízková 
 
 
Hosté: 
Jednání se zúčastnil místostarosta města Litoměřice Mgr. Jiří Adámek  

 

Jednání řídil předseda komise: Mgr. Martin Hrdina 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1. Žádost Křesťanské ZŠ a MŠ Litoměřice – souhlas s navýšením kapacity ZŠ 
2. Žádost ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 – pořízení přístřešku pro skok vysoký  
3. Informace – termín zápisů do 1. tříd a dny otevřených dveří v základních školách   
    v Litoměřicích 
4. Diskuze 
 

Konec jednání: 17:20 hodin 

Termín příštího jednání: 6. 3. 2023 od 16:00 hodin v zasedací místnosti U Štěpána 
v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské ulici  

 

Zapsala: Dagmar Zelená 
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V úvodu jednání přivítal předseda komise všechny přítomné a vyzval členy komise, 
kteří se nezúčastnili prvního jednání, aby se vzájemně představili. Rovněž byly ještě 
doplněny podpisy týkající se souhlasu se zpracováním osobních údajů – GDPR.  
 
 

1. Žádost Křesťanské ZŠ a MŠ Litoměřice – souhlas s navýšením kapacity ZŠ 

Členům komise byl předem zaslán e-mail s žádostí o souhlasné stanovisko města 
Litoměřice k navýšení kapacity Křesťanské ZŠ a MŠ Litoměřice. Na jednání bylo 
jednohlasně odsouhlaseno, že město Litoměřice nemá žádné výhrady k navýšení 
nejvyššího povoleného počtu žáků v Křesťanské ZŠ a MŠ Litoměřice, na 42 žáků, tedy 
navýšení o 22 nově vzniklých míst. Toto stanovisko vychází z faktu, že vzdělávání v 
základní škole navazuje na výstupy z předškolního vzdělávání v mateřské škole, a 
zároveň i ze skutečnosti, že v rámci ORP Litoměřice není žádná jiná církevní základní 
škola. I přesto, že město Litoměřice disponuje v současné době dostatečnou 
kapacitou základních škol, přispívá vzdělávání v Křesťanské MŠ a ZŠ k rozšíření 
profilace ŠVP v rámci základního vzdělávání jak pro žáky přímo z města Litoměřice, 
tak i z okolních obcí. 
 
(hlasování: pro: 9  proti: 0   zdržel se: 0) 

Stanovisko týkající se souhlasu s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků 
v Křesťanské ZŠ a MŠ Litoměřice doporučují členové komise výchovy a vzdělávání 
předložit ke schválení Radě města Litoměřice dne 1. 2. 2023.  
 
 
  
2. Žádost ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 – pořízení přístřešku pro skok vysoký  
 
Členům komise byl předem zaslán e-mail s žádostí Základní školy Litoměřice, U 
Stadionu 4 týkající se pořízení přístřešku pro skok vysoký. Předseda komise upřesnil 
členům polohu, kde se nachází prostory pro skok vysoký na hřišti výše uvedené školy 
a požádal členy komise o případné připomínky k této žádosti. Vedoucí odboru ŠKSaPP 
Ing. Andrea Křížová vznesla dotaz, zda je komise výchovy a vzdělávání pro návrh  
rozpočtového opatření za účelem financování výroby plechového přístřešku na 
doskočiště pro skok vysoký – odhadovaná cena 135tis Kč.  
 
(hlasování: pro: 8  proti: 0   zdržel se: 1) 

Členové komise doporučují předložení žádosti o finanční prostředky v rámci rozpočtu 
odboru ŠKSaPP do ZM 23.2.2023 za účelem financování výroby plechového 
přístřešku na doskočiště pro skok vysoký – odhadovaná cena 135tis Kč – bude 
doloženo položkovým rozpočtem. 
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3. Informace – termín zápisů do 1. tříd a dny otevřených dveří v základních školách   
    v Litoměřicích 
 
Předseda komise seznámil členy s termínem zápisů do 1. tříd základních škol 
v Litoměřicích, který se bude konat ve dnech 18. – 19. 4. 2023 od 14.00 do 17.00 hodin.  
Sekretářka komise dodala, že v Základní uměleckém škole bude zápis ve dnech 5. – 9. 
6. 2023 a přečetla termíny kdy se budou konat na jednotlivých školách Dny otevřených 
dveří. 
Ředitelka mateřských škol Mgr. Monika Mejtová informovala, že zápisy do mateřských 
škol v Litoměřicích, jejichž zřizovatelem je město Litoměřice budou ve dnech 2. – 4. 5. 
2023 od 7:30 do 16:30 hodin a 5. 5. 2023 od 7:30 do 12:00 hodin na ředitelství Mateřské 
školy Litoměřice. Bližší informace budou vyvěšeny na www.skolky-ltm.cz v průběhu 
měsíce dubna.  
 
Informace týkající se dnů otevřených dveří na všech školách v Litoměřicích bude 
vyvěšena na web města Litoměřice.  

 

4. Diskuze 

Mgr. Monika Mejtová podala informace: 
Ke 20letům Mateřské školy Litoměřice se uskuteční 28. 3. 2023 projekt s názvem 
Mateřinka. Dne 16. 2. 2023 od 15:00 do 17:00 hodin se na Hradě v Litoměřicích bude 
konat Burza škol, kde se budou prezentovat litoměřické základní školy. Zúčastní se i 
Knihovna K.H. Máchy, DDM Rozmarýn Litoměřice, Pedagogicko-psychologická 
poradna a mateřské školy Lipová a Beruška.  

Mgr. Petr Hošek vznesl dotaz týkající se vzdělávacího projektu Badatelská akademie 
Datel, kdy na minulém jednání Mgr. Dana Hádková seznámila členy s tímto projektem. 
Dotaz se týkal finanční podpory tohoto projektu. Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea 
Křížová sdělila, že menší finanční podpora byla již poskytnuta z MAP II., kde byly 
vyčleněny finance na podporu nadaných dětí. V rámci porady pověřených obcí a KÚÚK 
byla tato problematika rovněž zmíněna, bez stabilní možnosti v rámci systémového 
financování regionálního školství. Jako potenciální příležitost zdrojů pro finanční 
podporu se momentálně jeví projekt ERAMUS+. 

Místostarosta Mgr. Jiří Adámek, který se jednání účastnil jako host informoval, že Post 
Bellum z.ú., který se zabývá zaznamenáváním a archivací vzpomínek pamětníků 
významných historických událostí pořádá povídání s pamětníkem a nabízí spolupráci 
se školami. Rovněž Svaz Československých legionářů a Svaz podkarpatských rusů 
obchází příspěvkové organizace a nabízí přednášky.  
Dále pan místostarosta připomněl, že od roku 2026 bude povinností všech 
příspěvkových organizací vést spisovou službu v elektronické podobě. Nejlepší bude, 

http://www.skolky-ltm.cz/
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pokud se modul spisové služby zakoupí pro všechny a dojde k proškolení všech 
zaměstnanců.  
 
MUDr. Ilja Baudyš se dotázal, zda organizace Člověk v tísni pořádá pro školy nějaké 
semináře. Ano semináře se konají, ale týkají se dospělých, tedy hlavně pedagogů.  

Zbyněk Rudolf vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné provést audit na všech školách,  
zjistit jejich síťovou konektivitu a tím si udělat přehled, jak na tom jednotlivé školy jsou. 
Školy, jejichž zřizovatelem je město by měly mít jednotnou počítačovou síť, kterou jim 
město zajistí…..    
Pan Rudolf se nabídl, že tyto informace zjistí.  
Rovněž by školy mohly využívat zasílání elektronických plakátů zájmových aktivit DDM 
Rozmarýn přes školní systémy (edupage/edookit). 
 


