
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise výchovy a vzdělávání 

 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
 

__________________________________________________________________ 

 
Konaného dne  08. 06. 2020 v zasedací místnosti U Štěpána v budově MěÚ Litoměřice, 
Pekařská 2  
 

Přítomni: 
 
Mgr. Petr Hošek 
Ing. Andrea Křížová 
Mgr. Monika Mejtová 
Mgr. Kateřina Szaffnerová 
 

Omluveni: 

Mgr. Petr Klupák 
Bc. Jiří Rudolf 
Mgr. Václav Dycka 
Mgr. Martin Hrdina 
 

 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1. Informace o průběhu zápisu do MŠ 

2. Informace o průběhu zápisu do ZŠ 

3. Návrh členů do školských rad na ZŠ v Litoměřicích za zřizovatele pro funkční období od 12. 
5. 2020 do 11. 5. 2023 

4. Diskuze 

 

Konec jednání: 16:55 hodin 

Termín příštího jednání: pondělí 24. 8. 2020 - Svobodná základní škola, o.p.s. Jarošova ulice 

Zapsala: Dagmar Zelená 

 
Předseda Komise výchovy a vzdělávání v úvodu jednání přivítal všechny přítomné členy.  
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1. Informace o průběhu zápisu do MŠ 

Ředitelka MŠ a členka Komise výchovy a vzdělávání Mgr. Monika Mejtová seznámila členy 
komise s průběhem zápisu do mateřských škol ve školním roce 2020/2021, který z důvodů 
epidemie koronaviru probíhal v jiném režimu než obvykle. Rodiče měli možnost osobně, bez 
přítomnosti dítěte, přinést přihlášku na ředitelství, zaslat ji poštou nebo elektronickou formou 
s uznávaným elektronicky podpisem. Požadované tiskopisy našli rodiče na stránkách MŠ 
Litoměřice www.skolky-ltm. cz. Zápisy za osobní účasti zákonných zástupců proběhly ve dnech 
od 4. 5. do 7.5. 2020, každý den od 8 do 16 hodin a pro volbu času bylo možno využít na webu 
rezervační systém. Počet dětí byl v letošním roce menší než v minulých letech, všechny děti byly 
přijaty. 

 

2. Informace o průběhu zápisu do ZŠ 

Informace podala vedoucí odboru ŠKSaPP a členka Komise výchovy a vzdělávání Ing. Andrea 
Křížová. Zápisy do základních škol probíhaly v režimu dle metody pokynů z Ministerstva školství, 
a to buď prostřednictvím datové schránky, poštou, nebo osobním podáním. Přihlášek do 1. tříd 
bylo celkem 417, kdy některé byly duplicitní z důvodů, že byly podány na dvě i více škol. Po 
odečtení duplicit bylo přihlášeno 385 dětí (vloni 429 a předloni 388). Odkladů ke dni zápisu je 
zatím 66 a jsou otevřeny dvě přípravné třídy (ZŠ Na Valech a ZŠ Havlíčkova), do kterých může 
být přijato max. 15 dětí. 

 

3. Návrh členů do školských rad na ZŠ v Litoměřicích za zřizovatele pro funkční období od 12. 
5. 2020 do 11. 5. 2023 

Sekretářka Komise výchovy a vzdělávání přečetla seznam navržených členů do školských rad 
na Základní školy v Litoměřicích za zřizovatele pro funkční období od 12. 5. 2020 do 11. 5. 2023. 
Členové komise navržené členy do ŠR odsouhlasili a doporučují Radě města jejich schválení.  

 

4. Diskuze 

Předseda komise informoval: 

Většina děti 1. stupně Základních škol v Litoměřicích se 25. 5. 2020 vrátila do školních lavic. Žáci 
6. – 8. ročníků základních škol se účastní konzultačních a třídnických hodin a 9. ročníky se již po 
konzultacích a přípravách zúčastnili přijímacích řízení na střední školy, které se konaly dne 8. 6. 
2020. Dne 9. 6. 2020 se konala přijímací řízení na víceletá gymnázia. V letošním roce se 
nepodává odvolání, ale žádost o vydání nového rozhodnutí. Na konci školního roku proběhne 
předání vysvědčení všem dětem.  

Vedoucí odboru ŠKSaPP informovala: 

Realizace projektu „Masarykova ZŠ – vybudování odborných učeben v půdním prostoru“ bude 
probíhat v období 26. 6. 2020 – 31. 3. 2021, kdy kolaudace stavebních prací by podle 
harmonogramu měla proběhnout nejpozději do 31. prosince 2020. Podle plánu organizace 

http://www.skolky-ltm/
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výstavby jsou nejhlučnější a nejrušivější práce naplánovány na letní prázdniny, tedy období, kdy 

je škola prázdná. Po kolaudaci stavby nastoupí realizační firma na dodávku vybavení a zařízení 
odborných učeben.  

Vznikne inovovaná učebna Fyziky / Chemie, výtvarný ateliér / řemeslná dílna, 2 malé jazykové 
učebny a jedna velká učebna jazyků / informatiky. Zároveň bude škola plně bezbariérová, a to 
venkovním výtahem na západní fasádě objektu. 

Paralelně k tomu již probíhají stavební práce na ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, kde za podpory za 
MAS České středohoří vznikají nové dílny a učebna přírodních věd. 

Za účelem zlepšování zázemí pro vzdělávání na základních školách město Litoměřice zároveň 
podalo další 2 žádosti o dotaci do MAS České středohoří na vybudování nové inovované učebny 
jazyků a ICT pro Základní školu Ladova a na obnovu zařízení a dispoziční změny ve cvičné 
kuchyňce, vybudování nové přírodovědné učebny a rekonstrukci dílen na ZŠ Havlíčkova.  

Pavel Herčík Jewel Studio nabízí městu Litoměřice Pamětní medaile k výročí úmrtí Jana Ámose 
Komenského o rozměru 40 mm, které by mohly být předávány učitelům ke Dni učitelů. Členové 
komise nedoporučují nákup z rozpočtu města a medaile předávat ke Dni učitelů.  
 
 
Členka Komise Kateřina Szaffnerová informovala členy komise o průběhu zápisů na Svobodné 
základní škole, o.p.s., která již funguje v Jarošově ulici a probíhají zde rekonstrukce učeben. 
K zápisu se přihlásilo 19 dětí, a to nejen z Litoměřic, ale i Lovosic, Roudnice, Ústí nad Labem a 
dalších okolních obcí. Většina z těchto dětí již má na škole sourozence. Dne 26. 8. 2020 
proběhne na výše uvedené škole Den otevřených dveří, na který jsou všichni zváni.  

 

 

  

 

 
 
 


