
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise výchovy a vzdělávání 

 
 

 

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
_________________________________________________________________________________ 

 

Konaného dne  02. 05. 2022 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti U Štěpána 
v budově MěÚ Litoměřice, Pekařská 2  
 
 
Přítomni: 
 
Mgr. Petr Hošek 
Ing. Andrea Křížová 
Mgr. Blanka Ježková 
Mgr. Kateřina Szaffnerová 
Mgr. Václav Dycka 
 
  
Omluveni:  
Mgr. Monika Mejtová 
Bc. Jiří Rudolf 
Mgr. Martin Hrdina 
 
 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1. Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2022 
2. Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v 

roce 2022 
3. Informace o zápisech dětí do 1. tříd šk. rok 2022/2023 
4. Diskuze 

 

Konec jednání: 16:45 hodin 

Termín příštího jednání: 13. 6. 2022 – na ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 

 

Zapsala: Dagmar Zelená 
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1. Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2022 

V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2022 byla schválena částka ve výši 100 tis. Kč 
pro dotační program – oblast volného času dětí. V prosinci 2021 byl Městem 
Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2022. 
Celkem bylo do Programu přijato 18 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 2. 5. 2022 tento seznam 
vyhodnotila a doporučuje RM schválit předložený návrh na přidělení dotací jednotlivým 
žadatelům dle přílohy (viz příloha orig. zápisu).  

Návrh (viz příloha zápisu) byl předložen RM na jednání dne 9. 5. 2022. 

 

2. Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v 
roce 2022 

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 2. 5. 2022 došlé 
žádosti o poskytnutí dotací. V uplynulých letech byla kritériem rozdělení částky jen a 
výhradně členská základna. V letošním roce vzala komise v potaz zabezpečení 
paušálních výdajů spolků bez ohledu na rozdílnost v počtech členů. Zároveň komise 
navrhuje zastupitelstvu města schválit pro rok 2023 navýšení minimálně v úrovni 50tis 
Kč / rok pro tyto subjekty k rozdělení. 

Návrh na rozdělení dotací na činnost v roce 2022 - viz níže 
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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 165 45 000    15 000    

Asociace turistických oddílů mládeže ČR, 
TOM 19028 Sluníčka, Turgeněvova 19, 
Litoměřice 72037466 25 10 000    5 000    

Asociace turistických oddílů mládeže ČR, 
TOM 21205 Litomíci Litoměřice, Růžovka 
133/2, Litoměřice 3170268 14 10 000    5 000    

CELKEM   204 65 000    25 000    

 

3. Informace o zápisech do 1. tříd školního roku 2022/2023 

Zápisy žáků do 1. tříd základních škol v Litoměřicích pro školní rok 2022/2023 proběhly 
ve dnech 19. a 20. 4. 2022. Do 1. tříd se zapisovaly děti, které do 31. srpna 2022 
dovršily šestý rok věku. Ve výše uvedeném termínu proběhly zápisy jak ve školách 
zřizovaných městem Litoměřice, tak i v soukromé ZŠ Lingua Universal. Celkem bylo 
podáno na všechny výše uvedené školy 393 přihlášek. Odbor ŠKSaPP ihned po 
zápisech zpracoval duplicity (přihlášky žáků na více škol) a po celkovém odečtení 
duplicit bylo v litoměřických sedmi základních školách podáno 360 přihlášek k zápisu 
do 1. tříd. Toto číslo se samozřejmě ještě do začátku školního roku změní, a to o děti, 
které budou mít odklady, případně děti, které se odstěhují nebo přistěhují aj.  V pátek 
dne 22. 4. 2022 proběhla porada ředitelů škol, na které si ředitelé společně sdělili 
informace týkající se přijímání dětí dle spádovosti.  

 

       4. Diskuse 

Předseda komise Mgr. Petr Hošek omluvil nepřítomnou ředitelku MŠ Mgr. Moniku 
Mejtovou, která se právě v termínu jednání naší komise účastnila zápisu do 
mateřských škol. Zápisy do MŠ probíhaly od 2. do 5. května 2022 od 8.00 do 16.00 
hodin a 6. 5. od 8.00 do 12.00 hod. v kanceláři ředitelství MŠ Masarykova 30. O 
přesných počtech dětí u zápisu do MŠ bude komise informována na příštím jednání. 


