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Zápis z jednání komise při R adě města Litoměřice 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Konaného dne  12. 10. 2020 od 16. 00 hodin na Základní škole Litoměřice,                    
Na Valech 53    
 
 
Přítomni: 
 
Mgr. Petr Hošek 
Ing. Andrea Křížová 
Mgr. Petr Klupák 
Mgr. Kateřina Szaffnerová 
Mgr. Martin Hrdina 
Mgr. Monika Mejtová 
Bc. Jiří Rudolf 
 

Omluveni: 

Mgr. Václav Dycka 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1. Žádost o souhlasné stanovisko města Litoměřice k navýšení kapacity Svobodné 
základní školy, o.p.s.  

2. Diskuze ke stávajícím epidemiologickým opatřením a stavu na našich základních 
školách 

3. Diskuze 

4. Seznámení s nově vybudovanými prostory školy 

 

Konec jednání: 17:05 hodin 

Termín příštího jednání: bude upřesněn později 

Zapsala: Dagmar Zelená 
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1. Žádost o souhlasné stanovisko města Litoměřice k navýšení kapacity Svobodné 
základní školy, o.p.s.  

Členům komise byl předem zaslán e-mail s žádostí o souhlasné stanovisko města 
Litoměřice k navýšení kapacity Svobodné základní školy, o.p.s. Na jednání bylo 
jednohlasně odsouhlaseno, že město Litoměřice nemá žádné výhrady k navýšení 
nejvyššího povoleného počtu žáků ve Svobodné základní škole, o.p.s., na 160 žáků       
(z toho 80 žáků 2. stupně vzdělávajících se v Litoměřicích), a to zejména z důvodu, že 
se jedná o vzdělávání na 2. stupni, kdy na základní školy v Litoměřicích přechází noví 
žáci po ukončení 1. stupně v okolních obcích. 

Toto znění stanoviska bylo předloženo na jednání Rady města Litoměřice dne 19. 10.   
2020. 

2. Diskuze ke stávajícím epidemiologickým opatřením a stavu na našich základních 
školách 

Všechny základní školy v Litoměřicích se ve středu zavřely a přešly na dálkovou výuku, 
kdy oproti jaru je nyní distanční forma vzdělávání pro všechny povinná.   

Vedoucí odboru ŠKSaPP a členka komise Ing. Andrea Křížová požádala členy komise o 
vyčlenění jedné základní školy v Litoměřicích, která by se postarala o děti rodičů 
z integrovaného záchranného systému a pracovníků v sociálních službách. Město 
Litoměřice tímto reaguje na současnou epidemiologickou situaci týkající se Covid-19 a 
s tím související uzavření škol. Na jaře byla pro tyto děti v Litoměřicích otevřena 
Masarykova základní škola. Na základě jednání komise bylo doporučeno oslovit 
Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4, která je v nejbližší docházkové vzdálenosti od 
nemocnice i sídla hasičského záchranného sboru. Dohled nad dětmi v době distanční 
výuky je určen pro děti od 6 do 10 let, které nevykazují žádné příznaky onemocnění. 
Všechny mateřské školy v Litoměřicích fungují ve standardním režimu a dodržují 
veškerá vládní nařízení týkající se hygieny a omezení shlukování dospělých osob ve 
všech prostorách školek.  

Od 14.10.2020 vykonává péči o děti za doby trvání nouzového stavu Základní škola 
Litoměřice, U Stadionu 4 – viz rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje č. 
146/2020/COV19. Ostatní základní školy z Litoměřice spolupracují na zajištění 
personálu z řad svých pedagogických pracovníků.   

3. Diskuze 

V diskuzi seznámil ředitel Institutu technického vzdělávání, z.ú. Bc. Jiří Rudolf a 
zároveň člen komise výchovy a vzdělávání členy komise s fungováním komunitní 
sdílené dílny pro veřejnost tzv. Sdílny. Ve Sdílně začaly probíhat kurzy šití a práce 
s textilem a v plánu jsou i kurzy práce se dřevem a řezbářství. Prostor mají možnost 



 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise výchovy a vzdělávání 

 

využít i domácí kutilové a lidé s tvůrčími nápady. Bohužel v současné době je zavřeno a 
tím je nabourána příprava na soutěže v rámci TKM DDM Rozmarýn.  

Ing. Andrea Křížová informovala o distanční výuce na Základní umělecké škole 
v Litoměřicích a o úplatě za vzdělávání. Někteří rodiče se dotazují, zda bude vrácena 
úplata za zájmové vzdělávání. Dle metodických pokynů MŠMT se úplata, pokud výuka 
probíhala nevrací. Lze ji na základě individuální žádosti prominout pouze v případech 
hodných zvláštního zřetele, a to rozhodnutím ředitelky ZUŠ Litoměřice. 

4. Seznámení s nově vybudovanými prostory školy  

Ředitel Základní školy Litoměřice, Na Valech 53 Mgr. Petr Klupák a zároveň člen 
komise výchovy a vzdělávání provedl členy nově vybudovanými prostory školy. Jedná 
se o učebnu přírodních věd s kabinetem a skladem pomůcek a zázemí pro 
polytechnické vzdělávání s kabinetem, vybudovaným v prostorách bývalých šaten 
školy. Tento projekt byl podpořen z výzvy MAS České středohoří. Součástí 
rekonstrukce je i bezbariérový přístup z dvorního traktu školy, vedoucí k oběma 
učebnám  a bezbariérové WC.  

V závěru jednání komise poděkoval předseda komise panu řediteli za umožnění konání 
jednání na jejich škole i za seznámení s nově vybudovanými prostory školy. Poděkoval 
členům komise za účast na jednání a popřál všem v této době pandemie mnoho 
zdraví. 

 


