
 Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise výchovy a vzdělávání 

konané dne 9.  12. 2019 od 16.00 hod. v Biskupském Pivovaru U sv. Štěpána v Litoměřicích 

 

 Přítomni: 

• Mgr. Petr Hošek 

• Ing. Andrea Křížová 

• Mgr. Monika Mejtová 

• Mgr. Kateřina Szaffnerová 

• Mgr. Václav Dycka 

• Mgr. Martin Hrdina 
 

 

Omluveni: 

• Bc. Jiří Rudolf 

• Mgr. Petr Klupák 
 

 
Hosté: 

• Martin Mudra 
ředitel CŠJ 

 
 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

 

Body programu: 
 
1. Diskuze 
 

2. Stravování v Centrální školní jídelně – ředitel CŠJ Martin Mudra   

 
 
 
 

Termín příštího jednání: bude upřesněn později 

Zapsala: Dagmar Zelená 

 

V úvodu přivítal předseda komise Mgr. Petr Hošek přítomné členy, poděkoval za jejich celoroční činnost a 
zároveň přivítal i přítomného hosta, ředitele Centrální školní jídelny Martina Mudru. 

 

 

1. Diskuze 
 
Předseda komise informoval členy komise o problémech škol s výkupem sběru papíru, kdy výkupní cena 



papíru je již téměř nulová. Pro školy z toho vyplývá, že se rozhodují, zda budou dále se sběrem papíru 
pokračovat. Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová přislíbila rozebrat toto téma s Odborem životního 
prostředí a ostatními základními školami.  

 

2. Stravování v Centrální školní jídelně – ředitel CŠJ Martin Mudra 

Nový ředitel CŠJ Litoměřice, Martin Mudra, stručně seznámil členy komise se svou koncepcí rozvoje CŠJ a s 
některými kroky, které již během 2 měsíců ve funkci učinil. 
Po společné debatě s vedením GJJ a několika zástupci studentů se po projednání se zřizovatelem rozhodl 
oslovit žáky, studenty a rodiče s „Anketou ke stravování a službám CŠJ“. Její návrh členové komise projednali 
a po drobných korekcích u jednotlivých otázek se nakonec společně shodli na jejím finálním znění.  
Vzhledem k faktu, že středisko ekologické výchovy SEVER pořádá dne 16/1/2020 kulatý stůl na téma 
„Stravování ve školní jídelně“, bude anketa distribuována již v prvním lednovém týdnu, aby do termínu konání 
byly známy její výsledky. 
Distribuci anketních otázek a její vyhodnocení provede odbor MaCR MěÚ prostřednictvím Mobilního rozhlasu. 
Web link bude distribuován do všech základních škol a GJJ prostřednictvím ředitelů škol. Využity budou 
aplikace Edookit, Edupage atd. aby byli osloveni všichni žáci a jejich zákonní zástupci. 
S výsledky ankety bude komise seznámena na jejím dalším jednání. Členové komise byli zároveň pozváni i na 
Kulatý stůl v SEVERu. 
 
  
 
 
 
 
 


