
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise výchovy a vzdělávání 

 
 

 

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
_________________________________________________________________________________ 

 

Konaného dne  28. 11. 2022 od 16. 00 hodin na Základní škole Litoměřice, Ladova 5  
 
Přítomni: 
 
Mgr. Martin Hrdina 
Ing. Andrea Křížová 
Mgr. Blanka Ježková 
Mgr. Petr Hošek 
Mgr. Miroslav Udatný 
Zbyněk Rudolf 
Mgr. Kateřina Szaffnerová 
 
Omluveni:  
 
Mgr. Monika Mejtová 
MgA. Lenka Pařízková 
 
Neomluveni: 
 
MUDr. Ilja Baudyš  
 
Hosté: 
Jednání se zúčastnil i místostarosta města Litoměřice Mgr. Jiří Adámek a Mgr. Dana 
Hádková, Badatelská akademie Datel  
 

Jednání řídil: Mgr. Martin Hrdina 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1. Seznámení členů komise 
2. Schválení Programu podpory v oblasti volného času dětí na rok 2023 
3. Lyžařský výcvik – poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2023  
4. Diskuze 
 

Konec jednání: 17:15 hodin 

Termín příštího jednání: 16. 1. 2023 – v zasedací místnosti U Štěpána v budově MěÚ 
Litoměřice v Pekařské ulici  

 

Zapsala: Dagmar Zelená 



 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise výchovy a vzdělávání 

 
 

1. Seznámení členů komise  

V úvodu jednání přivítal předseda komise všechny přítomné a vyzval jednotlivé členy 
komise, aby se postupně představili.  
Všichni přítomní členové podepsali souhlas se zpracováním osobních údajů -GDPR.  
 

2. Schválení Programu podpory v oblasti volného času dětí na rok 2023 

V návrhu rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2023 je vyčleněna částka 100 000 Kč na 
Program podpory v oblasti volného času dětí. Komise výchovy a vzdělávání při RM 
projednala podmínky dotačního Programu.  
V uplynulém roce nebyly žádné významné připomínky ke kritériím a podmínkám pro 
hodnocení předložených projektů ani následně při přidělování dotací. Z těchto důvodů 
je komise předkládá do podmínek pro přiznání dotace ve stejném znění jako byly v roce 
2022. 
Pravidla Programu podpory v oblasti volného času dětí budou předložena ke schválení 

Radě města Litoměřice dne 14. 12. 2022 a poté budou vyhlášeny na webových 

stránkách města. Žádosti o poskytnutí dotace může poskytovatel přijímat až po 30 

dnech, kdy je Program vyhlášen. Program – viz příloha orig. zápisu.  

Komise výchovy a vzdělávání při RM doporučuje RM schválit pravidla pro Program 
podpory v oblasti volného čau dětí na rok 2023 a uložit odboru ŠKSaPP jejich 
vyhlášení.  

(hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0) 

 

3. Lyžařský výcvik – poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2023 

V návrhu rozpočtu na rok 2023 je zahrnut i příspěvek města na lyžařské výcviky žáků 
7. ročníků ZŠ ve školním roce 2022/2023. Tento příspěvek je určen účelově resp. jako 
finanční podpora základním školám, zřízeným městem Litoměřice, pro žáky 7. ročníků 
s trvalým pobytem ve městě Litoměřice, kteří se zúčastní lyžařského výcviku ve 
školním roce 2022/2023.  
 
Z důvodů dotazů ředitelů základních škol ohledně žáků z Ukrajiny komise doporučuje 
rozšíření tohoto příspěvku i pro žáky ukrajinské národnosti, kteří mají povolení 
k dlouhodobému pobytu na území města Litoměřice a navštěvují základní školu 
v Litoměřicích zřízenou městem Litoměřice.  
 
Členové komise výchovy a vzdělávání doporučují RM schválit zachování stávající 
výše příspěvku na lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku s trvalým pobytem ve městě 
Litoměřice, navštěvujících základní školu zřízenou městem Litoměřice, a to v částce 
1. 500 Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPP a rovněž doporučují RM schválení poskytnutí 
výše uvedeného příspěvku za stejných podmínek i pro žáky ukrajinské národnosti 
kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu na území města Litoměřice. 
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Návrh bude předložen ke schválení Radě města dne 14. 12. 2022.  

(hlasování: pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0) 

4. Diskuze 

Do diskuse byla přizvána Mgr. Dana Hádková, aby seznámila členy komise s projektem 
Badatelská akademie Datel. Badatelská akademie Datel je vzdělávací projekt pro 
systémovou práci s NADANÝMI dětmi 1. stupně ZŠ. Realizátorem a autorem projektu 
je Dítě badatel, z.s. nezisková organizace akreditovaná Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. Působí v Litoměřicích a v Ústí nad Labem a dojíždějí do ní děti 
z celé ČR. V současné době je přihlášeno 67 dětí a z toho je cca 2/3 dětí z Litoměřic.  

Pracuje s jednotlivci i s celými kmenovými třídami ve spolupráci s třídními učiteli a 
motivuje nadané (vnímavé, hloubavé, zvídavé, bádavé, ..) děti 7 až 12 leté k dalšímu 
bádání, myšlení v souvislostech, a tímto buduje jejich zdravé sebevědomí. Děti, rodiče 
i třídní pedagogové jsou spokojeni a pro kmenové třídy v rámci spolupráce pořádají i 
různé projektové dny.  

Vzdělávání probíhá formou tzv.  BA-D týdnů (po-pá) s lektory, ve spolupráci 
s psychologem a speciálním pedagogem a konají se zhruba 12x do roka. Každý „Ba-
Datlík“ si zvolí 2 až 4 týdny ročně z široké nabídky témat. Skupinky jsou max. po 16 
dětech.  

Financování regionálního školství podporuje děti se speciálně vzdělávacími potřebami, 
ale bohužel ne děti nadané. Není systémově řešeno ze strany MŠMT. Nadace RSJ  
Foundation je silným partnerem i finančním podporovatelem činnosti Badatelské 
akademie , ale bohužel podpora probíhající 3 roky se blíží ke konci. Proto hledají jiného 
dalšího partnera jako např. město nebo kraj. Paní Hádková tímto požádala o zvážení 
podílnictví města Litoměřice na tomto projektu.  

Místostarosta města Litoměřice Mgr. Jiří Adámek seznámil členy komise: 

1. Dne 23. 4. 2023 proběhne výjezdní zasedání školského odboru Prahy 8, který navštíví 
Litoměřice a rádi by se podívali do některé naší mateřské a základní školy. Navrženy 
byly Mateřská škola Kytička a Masarykova základní škola.   

2. Ve dnech 31. 5. – 10. 6. 2023 pořádá Nadační fond Josefa Zimovčáka Na kole dětem 
již 14. ročník cyklotour, který podporuje onkologicky nemocné děti. Trasa povede i přes 
Litoměřice, kde se ve městě ubytují a druhý den pokračují dále. Bude se provádět zábor 
prostranství, je požadavek na finanční podporu nebo záštitu pana starosty, přípravu 
kulturního programu dětí ze ZŠ případně MŠ, aj.  

Mgr. Blanka Ježková – sportovní soutěže – vše probíhá a dobíhá jak bylo nastaveno a 
prozatím nejsou žádné další informace.  

 


