
    Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise výchovy a vzdělávání 

konané dne 9. 3. 2020 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

 

 Přítomni: 

• Mgr. Petr Hošek 

• Ing. Andrea Křížová 

• Mgr. Petr Klupák 

• Mgr. Kateřina Szaffnerová 

• Mgr. Václav Dycka 

• Mgr. Martin Hrdina 
 
 

Omluven: 

• Mgr. Monika Mejtová 
 
 
Nepřítomen: 
 

• Bc. Jiří Rudolf 
 

 
  
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 
 

1. Žádost o zařazení křesťanské ZŠ a MŠ Litoměřice na společný plakát litoměřických škol – Zápis žáků  
do 1. tříd  
2. Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2020 

      3. Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v roce 2020 
      4. Diskuze 

 
 

 

Konec jednání: 16:55 hodin 

Termín příštího jednání: pondělí 27. 4. 2020 v 16.00 hod.  

Zapsala: Dagmar Zelená 

 

 

 

 

 

 

 



1.Žádost o zařazení křesťanské ZŠ a MŠ Litoměřice na společný plakát litoměřických škol – Zápis 
žáků do 1. tříd 
  

Odbor ŠKSaPP obdržel žádost Křesťanské ZŠ a MŠ Litoměřice týkající se možnosti zařazení této školy na 
společný plakát k zápisu do 1. tříd se základními školami, jejichž zřizovatelem je město Litoměřice, a se 
soukromou ZŠ a MŠ Lingua Universal.   

 
(hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0) 

 

2. Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2020 
 
V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020 byla schválena částka ve výši 100 tis. Kč pro dotační program – 
oblast volného času dětí. V prosinci 2019 byl Městem Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory 
v oblasti volného času dětí na rok 2020. Celkem bylo do Programu přijato 16 žádostí o poskytnutí dotací.  
 
 
V souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí čl. 6 „Programu“: 
 
6. Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace: 

• projekty na otevřené akce pro veřejnost budou upřednostněny 

• naplňování cíle programu 

• dopad na cílovou skupinu 

• originalita, vzorový projekt 

• finanční stránka projektu 
 
Komise výchovy a vzdělávání při RM všechny podané žádosti vyhodnotila a doporučuje RM schválit 
předložený návrh na přidělení dotací jednotlivým subjektům dle přílohy. 
 
(hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0) 
 
 
3. Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v roce 2020 
 
Odbor ŠKSaPP má v rozpočtu přiznánu částku 25.000 Kč na dotace pro dětské spol. organizace na 
částečné zabezpečení jejich činnosti.  
 
Komise výchovy a vzdělávání při RM projednala došlé žádosti o poskytnutí dotací a doporučuje poskytnutí 
účelových dotací na činnost v závislosti na velikosti členské základny jako v předchozích letech, a to dle 
návrhu v příloze.  
 
(hlasování: pro: 6  proti: 0   zdržel se: 0) 
 
4. Diskuze 
 
Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová - v areálech všech 11 mateřských škol Litoměřice bude 
probíhat úprava zeleně, kterou budou v termínu do 31.3.2020 provádět Technické služby města Litoměřice – 
schváleno v Radě města Litoměřice dne 2. 3. 2020 usnesením č. 90/4/2020.  
Proběhne výběrové řízení na rekonstrukci podkrovních učeben Masarykovy základní školy Litoměřice. 
 
Předseda komise výchovy a vzdělávání Mgr. Petr Hošek - proběhla změna financování regionálního školství, 
kdy zatím situace vypadá pozitivně, finance pro školy jsou vyšší.  
Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě přípravné třídy, a to na Základní škole Litoměřice, Na Valech 
53 a na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32. 
Dne 12. 2. 2020 v areálu Hradu Litoměřice proběhla burza škol, která byla hodnocena pozitivně a zároveň 
organizace, kterou zajišťovala Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, byla perfektní. V dalším 
ročníku se bude počítat i s účastí soukromých škol, kterým bude navrženo se této akce rovněž zúčastnit.  
Zápisy do základních škol v Litoměřicích se budou konat v termínu 21. - 22. 4. 2020 a do Mateřských škol 4. 
-5. 5. 2020. Termín může být ještě upraven v závislosti na doporučeních ze strany KÚ ÚK z důvodu aktuálně 
vyhlášeného krizového stavu. Veřejnost bude informována standardními kanály – výlepové plochy, web 
města, web základních škol. 
 


