
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise výchovy a vzdělávání 

 
 

 

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
_________________________________________________________________________________ 

 

Konaného dne  19. 04. 2021 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, 

Pekařská 2    
 
 
Přítomni: 
 
Mgr. Petr Hošek 
Ing. Andrea Křížová 
Mgr. Kateřina Szaffnerová 
Mgr. Martin Hrdina 
Mgr. Monika Mejtová 
  
Omluveni:  
Mgr. Petr Klupák 

 

Nepřítomni: 

Mgr. Václav Dycka 
Bc. Jiří Rudolf 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Ing. Andrea Křížová 

 

Body programu: 

1. Středisko ekologické výchovy SEVER – seznámení s výukovými programy a 
činností dětského Zastupitelstva (Mgr. Jan Kotěra) 

2. Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2021 
3. Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v 

roce 2021 
4. Informace o přípravě zápisů do 1. tříd školního roku 2021/2022 
5. Diskuze 

Konec jednání: 17:05 hodin 

Termín příštího jednání: 14.6.2021 – nové odborné učebny Masarykova ZŠ 

Zapsala: Ing. Andrea Křížová 
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1. Středisko ekologické výchovy SEVER – seznámení s výukovými programy a 
činností dětského Zastupitelstva  

Mgr. Jan Kotěra (ředitel o.p.s.) seznámil přítomné členy komise s celoroční činností 
organizace – viz příloha a webové stránky http://www.sever.lt 

S členy komise zároveň diskutoval o financování organizace z dotačních programů 
MŠMT, MŽP, města Litoměřice (300tis Kč na výukové programy pro školy a školky a 
individuální adresné dotace na konkrétní projekty) a limitovaných možnostech získání 
finančních prostředků na činnost z rozpočtu Ústeckého kraje. 

 

2. Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2021 

V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2021 byla schválena částka ve výši 100 tis. Kč 
pro dotační program – oblast volného času dětí. V prosinci 2020 byl Městem 
Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2021. 
Celkem bylo do Programu přijato 14 žádostí o poskytnutí dotací. 

Členové komise zaslali odboru ŠKSaPP bodové hodnocení jednotlivých předkládaných 
projektů. Komisi byl pak předložen sumární přehled seřazený dle hodnocení od 
nejvyššího počtu dosažených bodů po nejnižší dle čl. 6 „Programu“: 

Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace: 

• projekty na otevřené akce pro veřejnost budou upřednostněny 

• naplňování cíle programu 

• velikost cílové skupiny 
• originalita, vzorový projekt 

• finanční stránka projektu 

Komise výchovy a vzdělávání při RM na svém jednání dne 19. 4. 2021 tento seznam 
vyhodnotila a doporučuje RM schválit předložený návrh na přidělení dotací jednotlivým 
žadatelům dle přílohy (viz příloha orig. zápisu). Zároveň komise konstatuje, že žádost 
GJJ Litoměřice  projekt "Věda pro děti", sice nesplňuje podmínku Programu ve smyslu" 
žádost předkládá právnická nebo fyzická osoba se sídlem v Litoměřicích, která není 
školou nebo školským zařízením",  nicméně tento projekt považuje za velmi kvalitní a 
přínosný pro děti a žáky z Litoměřic. Komise zároveň navrhne, aby pro příští rok byl v 
podmínkách Programu zpřesněn okruh nezpůsobilých žadatelů ve smyslu "právnická 
nebo fyzická osoba se sídlem v Litoměřicích, která není školou nebo školským 
zařízením, zřízeným městem Litoměřice" 

http://www.sever.lt/
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Návrh (viz příloha zápisu) bude předložen RM na jednání dne 26.4.2021. 

 

3. Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v 
roce 2021 

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 na svém jednání dne 19. 4. 2021 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 viz 
níže, kdy parametrem pro rozdělení byla stejně jako v uplynulých letech členská 
základna: 

 

 

4. Informace o přípravě zápisů do 1. tříd školního roku 2021/2022 

v návaznosti na  Metodický pokyn z MŠMT probíhají zápisy do 1. ročníků ZŠ v 
Litoměřicích pro školní rok 2021/2022 podobě jako v loňském roce během epidemie 
covid-19 (tedy bez osobní přítomnosti dětí), a to následovně: 

Formuláře Žádostí o přijetí žáka k povinné školní docházce, případně o odklad povinné 
školní docházky, jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých škol. Zde také 
rodiče naleznou podrobné informace, jak postupovat.  

Zákonní zástupci mohou žádosti podávat v prodloužené lhůtě, a to od 1. do 21.dubna 
2021. Učinit tak mohou jedním ze čtyř způsobů:  

- prostřednictvím datové schránky školy, 
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,   
- zasláním originálu žádosti poštou, 
- osobním podáním na zvolené základní škole, a to ve dnech 20. – 21. 

dubna  2021 za dodržení příslušných epidemiologických opatření 

spolek IČO

Počet dětí a 

mládeže do 18 let 

z Litoměřic

Požadovaná 

dotace v Kč

Návrh dotace        v 

Kč

Junák - český skaut, středisko Radobýl Litoměřice, 

z. s. , Osvobození 819/23, Litoměřice 525341 157 35 000 20 450 

Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 

19028 Sluníčka, Turgeněvova 19, Litoměřice 72037466 21 10 000 2 750 

Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 

21205 Litomíci Litoměřice, Růžovka 133/2, 

Litoměřice 3170268 14 25 000 1 800 

CELKEM 192 70 000 25 000 



 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise výchovy a vzdělávání 

 
 

poté budou zpracovány odborem ŠKSaPP tzv. duplicity (přihlášky žáků na více škol 
najednou) a následně po společné schůzce ředitelů všech základních škol bude 
postupně řediteli škol ve správním řízení vydáváno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka 
k povinné školní docházce, resp. o odkladech povinné školní docházky. 

5. Diskuse 

Mgr. Mejtová informovala o způsobu zápisů do MŠ, viz webové stránky organizace: 
https://www.skolky-ltm.cz/ s tím, že disponují dostatečnou kapacitou pro přijímání 
nových dětí k předškolnímu vzdělávání. 

 

O přesných počtech ze zápisů jak do ZŠ, tak i MŠ bude komise informována na příštím 
jednání. 

https://www.skolky-ltm.cz/

