
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise výchovy a vzdělávání 

 
 

 

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
_________________________________________________________________________________ 

 
Konaného dne  06. 03. 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 
Mgr. Blanka Ježková 
Mgr. Petr Hošek 
Mgr. Miroslav Udatný 
Zbyněk Rudolf 
MgA. Lenka Pařízková 
Mgr. Kateřina Szaffnerová 
 
Omluveni:  
 
MUDr. Ilja Baudyš  
 
 
Hosté: 
místostarosta města Litoměřice Mgr. Jiří Adámek  

 

Jednání řídil předseda komise: Mgr. Martin Hrdina 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1.    Žádost Gymnázia J. Jungmanna o dotaci – Podpora chemického centra 
2.    Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v roce 2023 
3.    Poskytování účelově schválené dotace školám v částce 10 000 Kč na podporu vzdělávání   
       pro udržitelný rozvoj  
4.    Diskuze 
 

Konec jednání: 17:20 hodin 

Termín příštího jednání: 17. 4. 2023 od 16:00 hodin v zasedací místnosti U Štěpána v budově 
MěÚ Litoměřice v Pekařské ulici  

 

Zapsala: Dagmar Zelená 

 

V úvodu jednání přivítal předseda komise všechny přítomné a seznámil členy s jednotlivými 
body programu.  
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1.  Žádost Gymnázia J. Jungmanna o dotaci – Podpora chemického centra 
 
Členové komise společně diskutovali o individuálně podané žádosti Gymnázia Josefa 
Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, PO týkající se poskytnutí dotace v částce 50 000 Kč na 
projekt: Podpora chemického centra – elixír do škol. Pod záštitou VŠCHT bylo na Gymnáziu 
J.J. v září 2022 otevřeno první chemické centrum v rámci projektu Elixír do škol – https://elixir-
do-skol-chemie-litomerice.webnode.cz/. Tento projekt má za cíl 1x měsíčně bezúplatně 
vzdělávat, inspirovat a motivovat pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti chemie a přírodních věd. Loňský 
provoz tohoto centra podpořilo svojí dotací Mondi a pro letošní rok shání Gymnázium finanční 
prostředky. Do centra dochází z příspěvkových organizací města Litoměřice celkem 9 
pedagogů, a to ze ZŠ Boženy Němcové, ZŠ U Stadionu a ZŠ Ladova. Pedagogové kromě 
inspirací do výuky získají i pomůcky pro svoji výuku, badatelské sady, návody a osvědčení 
s akreditací MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Členové komise nepodpořili žádost o dotaci a navrhují, aby Gymnázium Josefa Jungmanna 
oslovili jednotlivé základní školy, které na projektu participují, aby uhradily část nákladů 
v závislosti na počtu účastníků z řad svých zaměstnanců z prostředků, které k tomu mají 
určené ONIV (DVPP) nebo i v současné době OP JAK (šablony). 

2.  Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v roce  
      2023 

Komise výchovy a vzdělávání při RM projednala na svém jednání dne 6. 3. 2023 došlé žádosti 
o poskytnutí dotací. Hlavním kritériem pro rozdělení částky 50 000 Kč byla členská základna 
dětí a mládeže s přihlédnutím k zabezpečení paušálních výdajů spolků. Návrh na rozdělení 
dotací na činnost v roce 2023 - viz níže 

spolek IČO 

Počet dětí a 
mládeže do 

18 let z 
Litoměřic 

Požadovaná 
dotace v Kč 

Návrh 
dotace         

v Kč 

Junák - český skaut, středisko Radobýl 
Litoměřice, z. s. , Osvobození 819/23, 
Litoměřice 525341 124 100000    30.000 

Asociace turistických oddílů mládeže 
ČR, TOM 19028 Sluníčka, Turgeněvova 
19, Litoměřice 72037466 18 10 000    8.000 

Asociace turistických oddílů mládeže 
ČR, TOM 21205 Litomíci Litoměřice, 
Růžovka 133/2, Litoměřice 3170268 14 25000    8.000    

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Dravci, 
Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad 
Labem, oddíl Rarozi, Dvořákova 959/1, 
Litoměřice  70693501           8                35 000    4.000 

Celkem:   170000 50.000 

 

3. Poskytování účelově schválené dotace školám v částce 10 000 Kč na podporu  

https://elixir-do-skol-chemie-litomerice.webnode.cz/
https://elixir-do-skol-chemie-litomerice.webnode.cz/
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    vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) 
 

Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová informovala členy komise o účelově určeném 
příspěvku zřizovatele na VUR  pro všechny městem zřizované základní školy, mateřskou školu, 
ZUŠ i DDM v roční výši 10 000 Kč. Tento příspěvek je historicky poskytován jako výstup 
z auditů udržitelného rozvoje MA21. Jsou určeny na projekty udržitelného rozvoje, které PO 
musí sledovat odděleně v účetnictví. 

Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ s.r.o. tento příspěvek dostává formou datace.  

S ohledem na fakt, že téma udržitelného rozvoje se dnes ve všech našich školách a školských 
zařízeních promítá automaticky do školního vzdělávacího programu jak v rámci 
předškolního, základního, tak i zájmového a uměleckého vzdělávání, tak členové komise 
doporučují, aby při tvorbě rozpočtu na rok 2024 byl tento příspěvek začleněn do příspěvku 
na provoz.  Školy navíc uvádějí přehled aktivit VUR jako součást výroční zprávy za předchozí 
kalendářní rok. 

 

4. Diskuze 

Zbyněk Rudolf 
 – na školách byl proveden audit, týkající se síťové konektivity, kdy bylo zjištěno, že většina škol 
má již počítačovou síť zajištěnou a pouze na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32 bude 
třeba kompletně celou počítačovou síť obnovit. Po předání dokumentace školy připraví pan 
Čada podklady. 
– je málo příměstských táborů, brzy bývají naplněny, a proto by bylo vhodné se tématem 
rozšíření nabídky příměstských táborů zabývat.  
 
 
Mgr. Blanka Ježková 
 – ve dnech 14. 8. – 18. 8. 2023 se bude konat v prostorách ZŠ Havlíčkova 32 již druhý ročník 
Kempu vítězů, který je pořádán formou příměstského tábora pro děti od 1. třídy do 15 let. 
Všesportovně zaměřený, práce ve skupinách, posílení individuálních schopností a zaměření na 
výuku angličtiny, a to hravou a zábavnou formou.  
 
 
MgA. Lenka Pařízková 
 – Základní umělecká škola pořádá v létě Letní soustředění  
–  na Základní umělecké škole proběhla nedávno školní inspekce  
–  bylo by vhodné vytvořit nějaký seznam všech příměstských táboru, které poskytují  
    příspěvkové organizace města Litoměřice.   
 
 
Mgr. Petr Hošek 
 – Masarykova ZŠ pořádá příměstský tábor s názvem Kempík  
– na škole proběhla v těchto dnech školní inspekce 
– bude končit funkční období pro Školské rady, které je tří leté.  
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Mgr. Kateřina Szaffnerová 
 –Svobodná základní škola, o.p.s. pořádá v červenci i v srpnu příměstské tábory, které jsou 
otevřené pro žáky školy případně i další zájemce, spolupracuje se Skauty. Cena se odvíjí dle 
toho, zda probíhá projekt v rámci šablon.  
 

Mgr. Jiří Adámek – u Luny jsou dva prodejní THC automaty, ve kterých jsou THC sběratelské 
předměty, a dokonce i nikotinové polštářky. Budeme muset poradou s právničkou zjistit, zda 
by byla možnost tyto automaty odstranit.  
Proběhla školská fóra, kde překvapivě požadavkem č. 1 je automat na kávu na ZŠ.  
 
Závěrem k diskusi: 
 
Členové komise se shodli na tom, že by bylo dobré, kdyby se nabídka příměstských aktivit 
rozšířila, aby příměstské tábory probíhaly i na našich základních školách, případně i v jiných 
objektech města. Určitě by spousta studentů, a to jak Střední školy pedagogické, tak i UJEPU 
měla zájem si přivydělat a v příměstském táboře pracovat buď přímo jako vedoucí - pedagog 
nebo instruktor. 

Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová navrhla toto téma projednat na poradě ředitelů, 
která se bude konat dne 30. 3. 2023 a tím zjistit, které další školy pořádají příměstské tábory a 
zda by případně na školách mohlo být zázemí pro jejich konání.  

 

 

 
 


