
 Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise výchovy a vzdělávání 

konané dne 23.  9. 2019 od 16.00 hod. na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53  

 

 Přítomni: 

• Mgr. Petr Hošek 

• Ing. Andrea Křížová 

• Mgr. Petr Klupák 

• Mgr. Monika Mejtová 

• Mgr. Kateřina Szaffnerová 

• Mgr. Václav Dycka 
 
 

 

Omluveni: 

• Bc. Jiří Rudolf 

• Mgr. Martin Hrdina 
 
 
 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

 

Body programu: 
 

1. Přijímání dětí a žáků s přechodným pobytem v Azylovém zařízení pro rodiny v Želeticích 
k předškolnímu a základnímu vzdělávání  

2. Audit udržitelného rozvoje – oblast výchovy a vzdělávání 

3. Ostatní – Diskuze 

4. Prohlídka objektu školy 

  

 
 

Konec jednání: 17:45 hodin 

Termín příštího jednání: 4. 11. 2019 v Mateřské škole Litoměřice – Masarykova ul.  

Zapsala: Dagmar Zelená 

 

 

 

 

 



1. Přijímání dětí a žáků s přechodným pobytem v Azylovém zařízení pro rodiny 
v Želeticích k předškolnímu a základnímu vzdělávání 
 

Komise řešila především otázku nárůstu nových rodin, které využívají sociálních služeb v Azylovém 
domě v Želeticích, a s tím spojenou problematiku umisťování dětí do základních škol v Litoměřicích. 
Vedení Azylového domu podalo stížnost na Krajský úřad Ústeckého kraje týkající se problémů 
s umisťováním dětí z Azylového domu v základních školách v Litoměřicích.   
Dle § 36 odst. 7 žákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, ředitel základní školy je povinen 
přednostně přijmout děti s trvalým pobytem na území spádového obvodu školy. Tento je dán 
obecně závaznou vyhláškou města. Děti z Azylového domu nemají trvalý pobyt v Litoměřicích. 
Obecně jsou v Azylovém domě umisťovány rodiny z celé ČR. 
 
O přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení, a 
zřizovatel, resp. město Litoměřice, nemá žádný zákonný instrument do rozhodovacích pravomocí 
ředitele základní školy jakkoliv zasahovat.  
 
Komise výchovy a vzdělávání pro řešení otázky umisťování dětí z Azylového domu důrazně 
doporučuje oslovit ředitele škol i z okolních obcí s přihlédnutím k tomu, že Azylový dům má 
k dispozici služební automobily ve výpůjčce od města Litoměřice a může vzít více dětí 
z jedné rodiny. Není zařízením pro občany jen s trvalým pobytem v Litoměřicích, služby 
poskytuje občanům z celého území ČR, a proto je na místě, aby k řešení tohoto problému 
aktivně přistupovaly i základní školy z okolních obcí. Nejde o problém výhradně města 
Litoměřice. Komise disponuje informací, že minimálně dvě obce v blízkém okolí mají 
povolenou výjimku z nejnižšího počtu dětí ve škole. 
 
Komise výchovy a vzdělávání apeluje na ředitele základních škol v Litoměřicích, aby při 
rozhodování o přijetí/nepřijetí zohlednili i fakt, že některé ze škol jsou exponované těmito 
žáky již z titulu své spádovosti a v jedné třídě bývá žáků se sociálním znevýhodněním 
několik, na rozdíl od jiných škol, kde je žáků ze sociálně nepodnětného prostředí málo, či 
nejsou v nich téměř žádní. 
 
 

  2. Audit udržitelného rozvoje – oblast výchovy a vzdělávání 
 
  Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová předložila členům komise Akční plán realizace 

doporučení auditu 2018 v oblasti vzdělávání a výchova. Doporučení a podmínky hodnotitele jsou:  
  1. Zabezpečovat stabilně kvalitní infrastrukturu a zázemí pro předškolní, základní, zájmové a 

základní umělecké vzdělávání. 2. Kvalitní aprobovaní pedagogové. 3. Motivace žáků k profesní 
orientaci s ohledem na další studium a následné uplatnění na regionálním trhu práce. Členové 
komise se po vzájemné dohodě k tomuto bodu vrátí na příštím jednání a materiál doplní o své další 
podněty.  

 
 

3. Ostatní – Diskuze 
 

Předseda komise Mgr. Hošek vyjádřil pochvalu všem školám a školským zařízením, které se 
podílely na oslavách města. S plným nasazením, se ctí a důstojně předvedly svá vystoupení. 
Dále informoval o školení, které proběhlo dne 19. 9. 2019 pro vedení litoměřických škol a regionu -  
nová reforma financování regionálního školství.  
 
Oficiální záznam videomappingu (8 století příběhů města Litoměřice) promítaný na budovu radnice 
a České spořitelny v sobotu dne 14. 9. 2019 bude možné shlédnout na webových stránkách IC 
města Litoměřice. Diskutovány jsou i návrhy, zda by se mohl ještě jednou realizovat např. při 
rozsvícení vánočního stromečku.     
 
Mgr. Petr Klupák podal informaci o konání konference Kapradí na jejich škole a to dne 8. 11. 2019. 
 



Okresní hospodářská komora v Litoměřicích ve spolupráci s Městem Litoměřice i Hospodářskou a 
sociální radou Litoměřicka pořádá ve dnech 2. – 4. 10. 2019 již čtvrtý ročník akce zaměřené na 
podporu technického vzdělávání TECHDAYS. Akce proběhne opět v úzké spolupráci se společností 
Zahrada Čech s.r.o. v areálu výstaviště v Litoměřicích. Akce je otevřena i pro širokou veřejnost, a to 
především v pátek dne 4. 10. 2019, kdy je otevřeno do 18. 00 hodin.  
 
 
 
 
 
 


