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Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
_________________________________________________________________________________ 

 

Konaného dne  04. 10. 2021 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti U Štěpána v 
budově MěÚ Litoměřice, ulice Pekařská 2  
 
Přítomni: 
Mgr. Petr Hošek 
Ing. Andrea Křížová 
Mgr. Monika Mejtová 
Mgr. Kateřina Szaffnerová 
Bc. Jiří Rudolf 
 
 
Omluveni:  
Mgr. Václav Dycka 
Mgr. Martin Hrdina 
 
 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1. Informace z porady ředitelů škol a školských zařízení 
2. Informace  - zahájení školního roku 2021/2022 
3. „Virtuální Techdays 2021“ 
4. Institut technického vzdělávání, z.u. - Žádost o mimořádnou finanční podporu  
5. Diskuze 

 
 

Konec jednání: 17:05 hodin 

Termín příštího jednání: začátkem listopadu 

 

Zapsala: Dagmar Zelená 
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V úvodu jednání přivítal předseda komise Mgr. Petr Hošek všechny přítomné a 
seznámil členy komise s projednávanými body.  

1. Informace z porady ředitelů škol a školských zařízení 

Vedoucí odboru ŠKSaPP a členka komise výchovy a vzdělávání Ing. Andrea Křížová 
informovala členy komise o bodech projednávaných na poradě ředitelů škol a 
školských zařízení, která se konala dne 26. 8. 2021. Ředitelé se vzájemně informovali 
o zahájení školního roku, co nového plánují pro školní rok 2021/2022, jaké změny a 
opravy byly provedeny během prázdnin, jaké počty dětí nastupují do 1. tříd a kolik tříd 
otevírají, testování, manuál provozu škol ke stávající kovidové situaci aj. Po dohodě 
se zřizovatelem začala provozovat Centrální školní jídelna v Sovově ulici (ZŠ Lingua 
Universal) novou výdejnu obědů, kam mohou chodit i žáci a učitelé z okolních škol i 
další cizí strávníci. Tímto se uleví Centrální školní jídelně ve Svojsíkově ulici, která je 
spádová pro žáky ZŠ Boženy Němcové, Masarykovu ZŠ a Gymnázium Josefa 
Jungmanna. Mgr. Blanka Ježková dodala, že výdejna funguje dobře, na ZŠ Lingua 
Universal jsou všichni spokojeni. Po dohodě s ředitelem ZŠ Boženy Němcové PaeDr. 
Hančem začali tuto výdejnu navštěvovat i žáci ze ZŠ Boženy Němcové.  
Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích má od 1. 9. 2021 novou ředitelku a to 
Ing. Mgr. Martinu Vondrákovou, která vyhrála výběrové řízení na pozici ředitele 
knihovny, která se uvolnila poté, co byl dosavadní ředitel Karel Tománek jmenován 
děkanem DAMU. Za důležité považuje, mimo jiné, posilování informační funkce 
knihovny, propagace jejích služeb, podporu využívání moderních technologií, rozvoj 
automatizace. Knihovna bude nadále spolupracovat se všemi základními školami v 
Litoměřicích, bude se snažit podpořit zájem i žáků 2. stupně ZŠ a studentů středních 
škol – s ohledem na problematiku správného „zdrojování“ informací dostupných na 
internetu a sociálních sítích a jejich následného využívání při studiu, přípravě referátů, 
samostatných seminárních prací apod. 
 
2. Informace  - zahájení školního roku 2021/2022 

 
Ve školním roce 2021/2022 nastoupilo do 1. tříd základních škol v Litoměřicích 
celkem 305 žáků. Za poslední tři roky se tento počet téměř nemění, ale v porovnání 
s lety 2014 a 2015 je úbytek žáků v 1. ročnících veřejných základních škol. Rozdíl je 
pravděpodobně v tom, že některé děti byly přijaty ke vzdělávání do nově vzniklých 
soukromých základních škol – Svobodná základní škola o.p.s. a Křesťanská základní 
škola a mateřská škola Litoměřice. 
Ředitelka MŠ Litoměřice, p.o. (11 provozoven MŠ) a členka komise výchovy a 
vzdělávání Mgr. Monika Mejtová dodala, že ve třídách již nemají 28 dětí, ale jen 22 – 
23 na třídu, mají hodně nespádových dětí, berou všechny a místa stále mají.  

3. „Virtuální Techdays 2021“ 

V důsledku covidových opatření se v loňském roce Techdays na Zahradě Čech 
nekonalo. V letošním roce z důvodů nestability situace ohledně epidemiologických 
opatření pro žáky a studenty proběhne Techdays virtuální formou, kdy za pomocí 
nástrojů pro distanční výuku bude probíhat představení středních škol a regionálních 
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zaměstnavatelů prostřednictvím spotů a on-line diskuze se přímo se žáky během 
výuky, a to prostřednictvím platformy MSteams – připojeno může být několik desítek 
základních škol najednou. Dotazy od jednotlivých žáků či kariérních poradců tak 
budou v online prostředí dostupné okamžitě i v dalších třídách. Jednotlivé bloky 
budou zaměřeny na oblast stavebnictví, techniku, chemii, gastro apod., kdy 
zastoupeny budou vždy střední školy a k nim příslušní zaměstnavatelé/podnikatelé 
v oboru.  

4. Institut technického vzdělávání, z.u. - Žádost o mimořádnou finanční podporu  

Ředitel Institutu technického vzdělávání, z.ú. a vedoucí Technického klubu Bc. Jiří 
Rudolf přednesl členům komise svoji žádost týkající se poskytnutí dotace v částce 
120 000 Kč na pokrytí mzdových nákladů v rámci udržení pracovního místa vedoucí 
komunitního centra. Finanční prostředky na výše uvedené pracovní místo byly 
doposud hrazeny z dotace MPSV z roku 2020 Podpora komunitní sociální práce a 
komunitních center, kdy v rámci tohoto projektu se podařilo rovněž rekonstruovat 
prostory bývalých šaten ve dvorním traktu Sovova 2 a zahájit provoz komunitní dílny 
Sdílna.  
Členové komise se po společné dohodě rozhodli, že Bc. Jiří Rudolf předloží další 
podklady k výše uvedené žádosti a na příštím jednání se k této žádosti po 
prostudování dalších podkladů vrátí.  
 
5. Diskuze  
 
Předseda komise Mgr. Petr Hošek připomněl: 
Dne 16. 9. 2021 od 14.00 hodin proběhla oslava 40. výročí založení Základní školy 
Litoměřice, Havlíčkova 32. Po slavnostním zahájení a proslovu ředitelky školy Mgr. 
Blanky Ježkové vystoupili žáci s animovaným pásmem z dějin Litoměřic s průřezem 
z historie i současnosti školy. Setkání s bývalými kantory, vychovatelkami, spolužáky, 
výstavní panely s fotografiemi, prohlídka školy a školní kroniky, sportovní soutěže na 
školním hřišti, občerstvení, obří skluzavka aj. 
Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 v letošním roce oslavila 50. let svého 
založení, kdy vyvrcholením byl v pátek dne 1. 10. 2021 Den otevřených dveří 
v prostorách školy a v sobotu 2. 10. 2021 ples v Kulturním domě v Litoměřicích. 
Bohatý program, setkání s bývalými pedagogy, zábava, tombola, hudba, tanec… 
 
 
Ředitel Institutu technického vzdělávání, z.ú. a vedoucí Technického klubu Bc. Jiří 
Rudolf informoval členy komise o zahájení činnosti Technického klubu. Zahájení 
proběhlo o měsíc dříve, kdy během návštěvního dne dorazilo do Technického klubu 
hodně rodičů s dětmi. Do aktivit Technického klubu je nyní přihlášeno cca 100 dětí a 
další se dále hlásí. Paralelně probíhá také realizace programu „Podpora technického 
vzdělávání v Ústeckém kraji“, kde se Technický klub otevírá každé úterý a čtvrtek pro 
skupiny dětí z MŠ, žáků ZŠ a SŠ. 
V 1. patře Naučného oddělení Knihovny K.H. Máchy probíhá výstava Rodáci 2. sv. 
války, na kterou jsou tímto všichni zváni, a to především školy. Výstava byla zahájena 
29. 9. 2021 a potrvá 2 měsíce. Děti z Technického klubu ze sekce plastikových 
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modelářů vytvořily přesné modely vojenské techniky a tato výstava vzdává hold 
občanům Litoměřic a Litoměřicka, kteří bojovali ve 2. sv. válce na všech frontách. 
Tento projekt byl podpořen MŠMT v rámci dotace Podpora talentovaných dětí.  


