
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise výchovy a vzdělávání 

 
 

 

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
_________________________________________________________________________________ 

 

Konaného dne  14. 06. 2021 od 16. 00 hodin na Masarykově základní škole 

Litoměřice, Svojsíkova 5   
 
Přítomni: 
 
Mgr. Petr Hošek 
Mgr. Kateřina Szaffnerová 
Mgr. Martin Hrdina 
 
Omluveni:  
Ing. Andrea Křížová 
Mgr. Monika Mejtová 
Mgr. Petr Klupák 

 

Nepřítomni: 

Mgr. Václav Dycka 
Bc. Jiří Rudolf 
 
Hosté: 
Mgr. Dominika Valešková – ředitelka Základní umělecké školy Litoměřice 
Mgr. Karel Kynzl – ředitel Masarykovy základní školy Litoměřice 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1. Ředitelka ZUŠ Mgr. Dominika Valešková – informace o zápisech do ZUŠ a 
oborech, které ZUŠ poskytuje 

2. Informace o rozšíření kapacity školní družiny na ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4  
3. Výsledek výběrového řízení na ředitele ZŠ Litoměřice, Na Valech 53  
4. Informace o zápisech do MŠ a ZŠ 
5. Diskuze a prohlídka nových prostor školy (případně prohlídka v úvodu jednání) 

 

Konec jednání: 17:15 hodin 

Termín příštího jednání: po prázdninách  

 

Zapsala: Dagmar Zelená 
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V úvodu jednání přivítali předseda komise Mgr. Petr Hošek a ředitel Masarykovy 
základní školy Mgr. Karel Kynzl členy komise před budovou školy. Jednání bylo 
zahájeno prohlídkou prostor základní školy, a především prohlídkou přístavby 
Masarykovy základní školy, včetně pěti nových odborných učeben, které vznikly 
přestavbou nevyužité půdy. Žáci budou mít nově k dispozici tři jazykové třídy, výtvarný 
a řemeslný ateliér a přírodovědnou učebnu. Všechny třídy jsou moderně zařízeny a na 
chodbě u nových tříd jsou umístěny nové sedací vaky různých barev.  

 

1. Ředitelka ZUŠ Mgr. Dominika Valešková – informace o zápisech do ZUŠ a oborech, 
které ZUŠ poskytuje.  
 

Základní umělecká škola nabízí studium v hudebním, výtvarném, literárně-
dramatickém a tanečním oboru. Talentové zkoušky a přijímání žáků pro školní rok 
2021-2022 probíhají v průběhu měsíce června. Rodiče své děti mohou přihlašovat 
k talentové zkoušce prostřednictvím on-line přihlášky na www.izus.cz. Přihláška je 
rovněž k dispozici na stránkách www.zusltm.cz. V průběhu června jsou zájemci 
kontaktováni a zváni postupně a individuálně k talentové zkoušce v hudebním 
oboru.  Uchazeči o výtvarný obor budou konat talentovou zkoušku 28. 6. 2021 
v prostorách zahrady Masarykova 35, literárně-dramatický obor v Minimaxu 29. 6. 
2021 a taneční obor v prostorách zahrady ZUŠ dne 30. 6. 2021 dopoledne. Definitivní 
čísla k zápisu budou známy 30. 6. 2021, ale počet uchazečů o studium na ZUŠ se ještě 
bude měnit, díky vyhlašovaným dodatečným zápisům v září. 

Pravděpodobně se budou snižovat úvazky v literárně-dramatickém a tanečním oboru, 
kdy díky distanční výuce se mnoho žáků odhlásilo a prozatím je zájemců o tyto obory 
méně. Ve výtvarném a hudebním oboru je zájemců přibližně stejně jako dříve. 

Sály jsou v budově ZUŠ malé. Postačují na konání menších akcí. ZUŠ využívá ke 
koncertům Divadlo KHM, Varhanní sál ZŠ B. Němcové, prostory Hradu apod.  

Letos bude ZUŠ slavit 120 let od svého vzniku.  11. 12. 2021 se bude v MKZ konat 
velký symfonický koncert, kterého se budou účastnit jak současní, tak bývalí žáci ZUŠ. 
K výše uvedenému výročí byla dána do tisku publikace o základním uměleckém 
vzdělávání v Litoměřicích.  

V Jarošově ulici (dříve Rudolfova), kde nyní sídlí Svobodná základní škola o.p.s., byla 
dříve Základní umělecká škola (původní název Městská orchestrální škola), kterou 
založil v roce 1901 Emanuel Lachmann. Vedení Svobodné školy chce koncertní sál 
obnovit a vyhlásila sbírku. ZUŠ byla požádána o podporu této sbírky.   

 

http://www.izus.cz/
http://www.zusltm.cz/
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ZUŠ zasáhla, stejně jako ostatní, distanční výuka, nemohly se až do května konat 
žádné akce. Nyní v závěru školního roku pořádá řadu koncertů - např. absolventský 
koncert 16. 6. v Divadle KHM, klavírní 14. 6. ve Varhanním sále ZŠ B. Němcové, 21. 6. v 
sále Wieserova domu v Terezíně a pořádá řadu akcí v zahradě školy (představení 
tanečního oboru 21. a 22. 6., akce literárně dramatického oboru 23. 6., koncert 
orchestrů 25. 6.), podílí se na kulturním životě města - např. rozsáhlá výstava prací 
výtvarného oboru v galerii Hradu, vystoupení na Tržnici F. Holzmanna,  koncerty pro 
seniory Na Pahorku.  Svými akcemi se ZUŠ zapojila do celostátního happeningu ZUŠ 
OPEN (více na https://www.zusopen.cz/). Již nyní se připravuje na podzimní Vinobraní. 
10. 11. 2021, uspořádá koncert ke 100. výročí narození dlouholetého ředitele školy 
Františka Maršálka a 11. 12. 2021 uspořádá slavnostní symfonický koncert ke 120. 
výročí založení školy.  

 
2. Informace o rozšíření kapacity školní družiny na ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4  
 
RM Litoměřice dne 24. 5. 2021 na svém jednání schválila Žádost o navýšení kapacity 
žáků ve školní družině ze 165 na 180 žáků na Základní škole Litoměřice, U Stadionu 4.  
Výše uvedená žádost s doložením souhlasu hygieny, stavebního úřadu, žádostí o 
výjimku z termínu a zajištěním materiálních, personálních a finančních prostředků byla 
odeslána ke schválení na Krajský úřad Ústeckého kraje.  
 
 
3. Výsledek výběrového řízení na ředitele ZŠ Litoměřice, Na Valech 53  
 
Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Na Valech 53 bylo vyhlášeno Radou 
města Litoměřice dne 29. 3. 2021 společně s přijatou rezignací Mgr. Petra Klupáka. 
Dne 26. 4. 2021 jmenovala Rada města členy konkurzní komise: 2 za zřizovatele, 1 za 
KÚÚK, 3 za ČŠI (1 inspektorka, 1 odborník za státní správu a 1 odborník v oblasti 
organizace a řízení ve školství), 1 za školu a 1 za školskou radu. Celkem 8 členů 
komise. Lhůta pro podání přihlášek do konkurzu skončila dne 10. 5. 2021 ve 12. 00 
hodin. Do této doby došlo a výběrové komisi byly předány 3 přihlášky. 
Jednání konkurzní komise – otevírání obálek proběhlo dne 18. 5. 2021 od 10 00 hod. a 
druhé jednání konkurzní komise – pohovor s uchazeči proběhl dne 3. 6. 2021. Na 
tomto jednání členové komise nejdříve posuzovali vhodnost uchazečů pro výkon 
činnosti ředitele a poté určili vlastní pořadí vhodných uchazečů. Po vyhodnocení 
konkurzu na základě posouzení přihlášek, výsledků řízených rozhovorů, dosavadních 
pracovních výsledků uchazečů v resortu školství, předseda komise za přítomnosti 
členů komise oznámil výsledné pořadí přítomným uchazečům. Konkurzní komise 
doporučila zřizovateli ke jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové 
Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, Mgr. Františka Kindermanna, který byl na 
jednání Rady města dne 7. 6. 2021 jmenován ředitelem od 1. 7. 2021.  
 
 
 
   

https://www.zusopen.cz/
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4. Informace o zápisech do MŠ a ZŠ 
 
V termínu od 3. do 16. května proběhl zápis do mateřských škol v Litoměřicích. 
K zápisu do 11 mateřských škol přišlo celkem 260 dětí. Všechny děti, jak litoměřické, 
tak z okolních obcí, byly přijaty. 36 dětí předškolního věku, které se k zápisu 
nedostavily, jsou pravděpodobně umístěny-přihlášeny do jiných mateřských škol a 
v současné době se čeká na zprávu z těchto MŠ.   
 
Zápisy žáků do 1. tříd základních škol v Litoměřicích pro školní rok 2021/2022 se 
konaly ve dnech 1. – 21. 4. 2021, a to: 1. do datové schránky školy, 2. e-mailem 
s elektronickým podpisem, 3. poštou originál podepsaná žádost, 4. osobním podáním 
na zvolené ZŠ v úředních hodinách.  K zápisu do 6 ZŠ zřizovaných městem Litoměřice 
a jedné soukromé ZŠ přišlo celkem 443 přihlášek, kdy některé byly i duplicitní. Ihned po 
zápisech proběhla porada všech ředitelů, kde si ředitelé mezi sebou oznámili žáky 
přijaté z jiného spádového obvodu. Soukromá ZŠ a MŠ Lingua Universal otevře jednu 
první třídu a ostatní školy zřizované městem otevřou po dvou třídách, jen ZŠ Ladova 
otevře 3 první třídy.  Do zahájení školního roku se ještě počty budou mírně měnit.  
 
5. Diskuze  
 
Předseda komise informoval o dalších přestavbách na našich základních školách. 
Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 nabízí žákům nové dílny a moderní učebnu 
přírodních věd. Základní škola Litoměřice, Ladova 5 jazykovou laboratoř, která je 
vybavena novým nábytkem a novou počítačovou technikou, kdy tato laboratoř může 
sloužit i jako učebna výuky informatiky. Nejvíce učeben, které prošly kompletní 
obměnou je na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, a to učebna pro technické a 
řemeslné obory, učebna přírodních věd a kuchyňka.  
 
Do školního vzdělávacího programu (ŠVP) bude zahrnuta nově informatika. Některé 
školy začnou ihned od dalšího školního roku, ale jinak dostávají školy dostatek času se 
připravit. 
 
 


