
 Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise výchovy a vzdělávání 

konané dne 4.  11. 2019 od 16.00 hod. v Mateřské škole Litoměřice, Masarykova 30 

 

 Přítomni: 

• Mgr. Petr Hošek 

• Ing. Andrea Křížová 

• Mgr. Petr Klupák 

• Mgr. Monika Mejtová 

• Mgr. Kateřina Szaffnerová 

• Mgr. Václav Dycka 

• Mgr. Martin Hrdina 
 
 

 

Omluveni: 

• Bc. Jiří Rudolf 
 
 
 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

 

Body programu: 
 
1. Audit udržitelného rozvoje – oblast výchovy a vzdělávání 
 
2. Lyžařský výcvik – poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2018 
 
3. Schválení pravidel v Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2020 
 
4. CŠJ – nový ředitel 
 
5. Diskuze 
 
 
 
 

Konec jednání: 17:20 hodin 

Termín příštího jednání: 9. 12. 2019 od 16.00 hod.- místo bude upřesněno později 

Zapsala: Dagmar Zelená 

 

V úvodu poděkoval předseda komise Mgr. Petr Hošek ředitelce MŠ Litoměřice Mgr. Monice Mejtové za 
poskytnutí prostoru k jednání komise v objektu mateřské školy.  

 

 



 

1. Audit udržitelného rozvoje – oblast výchovy a vzdělávání 
 
Tento bod byl diskutován na minulém jednání a členové se k němu ještě vrátili s návrhem na rozšíření části 
infrastruktury pro vzdělávání o tyto projekty: 
-Tělocvična na Masarykově základní škole Litoměřice 
- Revitalizace č.p. 39 (roubenka) u Základní školy Litoměřice, Ladova 5 pro činnosti školní družiny a školního 
klubu 
- Atletický ovál na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32   
 
 
 

2. Lyžařský výcvik – poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2020 
 
V návrhu rozpočtu na rok 2020 je zahrnut i příspěvek města na lyžařské výcviky žáků 7.ročníků ZŠ ve 
školním roce 2019/2020. Tento příspěvek je určen účelově resp. jako finanční podpora základním školám 
zřízeným městem Litoměřice pro žáky 7. ročníku s trvalým pobytem ve městě Litoměřice, kteří se zúčastní 
lyžařského výcviku ve školním roce 2019/2020.  
Na základě doporučení ředitele školy je možné stejně jako letos využít účelový zdroj na individuální / 
jednorázovou podporu žáka z rodiny, která se momentálně nachází ve finanční, resp. sociální tísni a zažádat 
ještě o příspěvek v částce 2 000 Kč –z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Takže celkem je tedy možné 
v ojedinělých případech získat příspěvek na lyžařský výcvik až ve výši 3 500 Kč.  
 
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 ZŠ 
zřízenou městem Litoměřice, a to v částce 1. 500 Kč z odboru ŠKSaPP. 
 
Návrh bude předložen ke schválení Radě města v měsíci prosinci 2019 

 
 
3. Schválení pravidel v Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2020 
 
V návrhu rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020 je vyčleněna částka 100.000 Kč na Program podpory 

v oblasti volného času dětí. Komise výchovy a vzdělávání při RM projednala podmínky dotačního Programu. 

Došlo k menším dvěma změnám v kritériích pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace, a to: 

1. mezi kritéria byl vrácen bod týkající se stanovení maximální výše dotace na jeden projekt  ve výši 10 tis Kč 

2. bod „dopad na cílovou skupinu“ je nahrazen textem „velikost cílové skupiny“.  

Pravidla Programu v oblasti volného času dětí budou předložena ke schválení na jednání RM v měsíci 

prosinci 2019 a poté budou vyhlášeny na webových stránkách města. Žádosti o poskytnutí dotace může 

poskytovatel přijímat až po 30. dnech, kdy je Program vyhlášen.  

 
Komise výchovy a vzdělání při RM doporučuje RM schválit pravidla pro „Program podpory v oblasti 
volného času dětí“ pro rok 2020 a uložit odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení.  

 
 

4. CŠJ – nový ředitel 
 
Po odchodu do starobního důchodu ředitelky Centrální školní jídelny Litoměřice paní Zdeňky Kovářové bylo 
vypsáno městem Litoměřice konkurzní řízení. Novým ředitelem CŠJ Litoměřice byl jmenován Radou města 
pan Martin Mudra s účinností od 1. 10. 2019. Strávníky by měly čekat změny ve stávajícím jídelníčku, pestřejší 
strava, širší škála nabízených jídel za použití regionálních surovin. 
Středisko ekologické výchovy SEVER pořádá dne 16. ledna 2020 odpoledne kulatý stůl na téma školní 
stravování v Centrální školní jídelně. 
Pozváni dle SEVERu budou také zástupci litoměřických škol a veřejnosti, zejména rodiče dětí navštěvující 
školní jídelnu. Cílem bude vzájemně si sdělit své názory, plány a očekávání v této oblasti a informovat 
veřejnost o tom, jakým směrem se bude dále školní stravování v Litoměřicích ubírat.  
 
 
 



 
 
 

5. Diskuze 
 
Členka komise Mgr. Kateřina Szaffnerová poukázala na vyúčtování dotaci týkající se odměn pro děti. 
Pořadatelé by se měli zamyslet nad tím, jaké cukrovinky a dárky dětem jako odměny nakupují.  

 
Místní referendum se bude konat v pátek 8. listopadu 2019, v době od 10.00 hodin do 20.00 hodin. 
Rozdělení území města do jednotlivých hlasovacích okrsků je stejné, jako pro volby do zastupitelstev obce. 
https://www.litomerice.cz/referendum 
 
Ve středu 6. 11. 2019 proběhla stávka učitelů. V Litoměřicích se stávky zúčastnila Základní škola Litoměřice, 
Boženy Němcové 2 a Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, ostatní školy ve městě fungovaly v běžném 
režimu. Mateřské školy se stávky neúčastnily. 
 
Ředitel Základní školy Litoměřice, Na Valech 53 Mgr. Petr Klupák připomněl přetrvávající problémy 
s přijímáním soc. znevýhodněných dětí (většinou z Azylového domu). Tito žáci nemají trvalý pobyt na území 
města Litoměřice, proto se na ně nevztahuje OZV o spádovosti škol. Automaticky však většinou směřují na  
Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, jelikož většina ostatních základních škol tyto děti odmítá přijmout. 
Tímto apeluje  na ostatní ředitele základních škol ve městě a okolí, aby se o tyto děti kolegiálně podělili. 
 
Předseda komise Mgr. Petr Hošek informoval o průběhu jednání tajemníka města Litoměřice a vedoucích 
odborů města s Oblastní ředitelkou Naděje pobočky Litoměřice Mgr. Michaelou Lutišanovou, týkajícího se 
otázky nárůstu nových rodin, které využívají sociálních služeb v Azylovém domě v Želeticích, a s tím spojenou 
problematiku umisťování dětí do základních škol v Litoměřicích. Bylo přislíbeno významné snížení kapacity 
Azylového domu, a to do cca 2 let.   
 
Na závěr jednání provedla ředitelka MŠ Litoměřice Mgr. Monika Mejtová členy komise po nově vybudovaném 
dětském hřišti v areálu MŠ Kytička (financovaném částečně z rozpočtu města a dotace ze SFŽP), seznámila 
je s realizovanými úpravami, novými herními prvky a ukázala jednu běžnou třídu této mateřské školy. 
 
 

https://www.litomerice.cz/referendum

