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Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 

Konaného dne  24. 08. 2020 od 15. 00 hodin v budově Svobodné základní školy, o.p.s. 
v Jarošově ulici  
 
Přítomni: 
 
Mgr. Petr Hošek 
Ing. Andrea Křížová 
Mgr. Petr Klupák 
Mgr. Kateřina Szaffnerová 
Mgr. Martin Hrdina 
 

Omluveni: 

Mgr. Monika Mejtová 
Bc. Jiří Rudolf 
Mgr. Václav Dycka 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1. Zahájení školního roku 

2. Distanční vzdělávání a stávající legislativa 

3. Práce na ZŠ – opravy, rekonstrukce 

4. Diskuze 

5. Seznámení s prostory školy 

 

Konec jednání: 16:30 hodin 

Termín příštího jednání: bude upřesněn později 

Zapsala: Dagmar Zelená 
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1. Zahájení školního roku 

V úvodu předseda komise Mgr. Petr Hošek přivítal přítomné členy komise a seznámil 
je s Manuálem k provozu škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19, který 
vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Školy zahájí svou činnost 
1. září v běžném provozu se zvýšenými hygienickými opatřeními. Doporučení k 
ochraně proti koronaviru se v nich budou řídit mimo jiné podle systému čtyř stupňů 
rizika nákazy, který ministerstvo zdravotnictví používá pro označování epidemiologické 
situace v jednotlivých okresech.  Rozhodnutí o opatřeních pak náleží KHS. Školy v 
přírodě i výlety mohou školy organizovat. Manuál zahrnuje informativní, doporučující a 
závazné části. Součástí materiálu jsou: Základní hygienická pravidla stanovená 
Ministerstvem zdravotnictví, obecné informace a doporučení k provozu školy, 
hygienická pravidla a standard úklidu, organizace školy v závislosti na semaforu, kroky 
školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19 aj.    

 

2. Distanční vzdělávání a stávající legislativa 

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo 
opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole může 
škola zahájit buď:   

prezenční výuku - v případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu 
dětí/žáků/studentů, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, 
pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá 
povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v 
běžné situaci. 

smíšenou výuku - v případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % 
účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat 
děti14/žáky/studenty, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní pokračují 
v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to 
dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních 
personálních možností školy.   

distanční výuku – v případě, že je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným 
opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost 
dětí15/žáků/studentů ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení, škola 
poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. 
Ostatní se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech 
dětí/žáků studentů, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí 
distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním 
a technickým možnostem školy.  
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Česká školní inspekce zaslala informace týkající se jejich hlavního zájmu při 
prováděných kontrolách na školách (co bude především sledovat). Školy mají 
k dispozici tabulky, do kterých vyplní, co se distanční výukou zvládlo, co nezvládlo a co 
jen částečně. V prvních dnech budou pedagogové vyhodnocovat míru znalostí, které 
žáci načerpali v průběhu distanční výuky a poté se tyto znalosti budou snažit sjednotit. 
V návaznosti na to by mělo proběhnout otestování žáků. 

Školy by měly obdržet do konce roku z rozpočtu MŠMT finanční podporu ve výši 20 tis. 
Kč na každý celý úvazek učitele, který mohou použít na rozšíření svého vybavení 
informačními technologiemi (notebooky, softwary, pomůcky k digitalizaci vzdělání aj.) 
Předseda komise vznesl dotaz týkající se výběrových řízení na nákup výše uvedených 
pomůcek. Bude upřesněno na poradě ředitelů škol a školských zařízení.  
 

3. Práce na ZŠ – opravy, rekonstrukce 

Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová informovala členy komise o jednotlivých 
akcích probíhajících na školách během prázdnin.   

Základní škola Na Valech – probíhá projekt za podpory MAS České středohoří - zázemí 
pro polytechnické vzdělávání z bývalých šaten, bezbariérové WC, a učebna přírodních 
věd. Vstup do školy pro žáky bude nově hlavním vchodem.  

Základní škola Boženy Němcové – během prázdnin probíhala běžná údržba na škole  

Masarykova základní škola –probíhá největší zásah od jejího vzniku, intenzivně se stále 
pracuje, stavební práce budou dokončeny v listopadu a v prosinci by mělo dojít ke 
kolaudaci stavby. Následovat bude vybavení nábytkem a odbornými 
žákovskými/učitelskými pracovišti a ICT prostředky.  V půdním prostoru se budují 
odborné učebny chemie/fyzika/přírodní vědy, 3 jazykové učebny a chybět nebude ani 
výtvarná a řemeslná dílna. Buduje se bezbariérový přístup – objektem schodiště, do 
kterého je vsazen výtah, takže další škola bude bezbariérová.   

Základní škola U Stadionu – úprava místností pro školní družinu, rekonstrukce 
kabinetů, oprava teplovodního potrubí v tělocvičně, …  

Základní škola Havlíčkova – osvětlení ve třídách, pokládka lina, malování, v novém 
školním roce bude z MAS České středohoří nové zázemí pro dílny, školní cvičnou 
kuchyňku,  bezbariérové WC, a učebna přírodních věd. 

Základní škola Ladova – rekonstrukce ležatých rozvodů vody, rekonstrukce povrchu 
sportovního hřiště v areálu školy, nové workoutové hřiště a během 1. pololetí šk. roku 
bude za podpory MAS České středohoří zřízená nová učebna PC a jazyků. 

Dále upozornila, že vzhledem k významnému poklesu daňových příjmu do rozpočtu 
města (dopad epidemie covid19) bude v příštím ponížen všem příspěvkovým 
organizacím města Litoměřice příspěvek na provoz. Organizace však mohou využít 
prostředky svých fondů – rezervní / investic, které mají k dispozici. 
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4. Diskuze 

Dotaz předsedy komise, zda již Technické služby ukončily pomoc s úpravami zahrad 
v mateřských školách – bude ověřeno / ředitelka MŠ Litoměřice Mgr. Mejtová nebyla 
přítomna na jednání. 

Dotaz týkající se nově založeného Institutu technického vzdělávání, z.ú. - vedoucí 
odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová seznámila členy komise s nově vzniklým 
samostatným právním subjektem, jehož zájmem je realizace podpory polytechnického 
vzdělávání napříč generacemi. Jedná se o zařízení, kde se lze vzdělávat ve vědě, 
technice, technických výzkumných oblastech a obecně zájmových činnostech, 
především prostřednictvím odborných seminářů, konferencí, výstav, workshopů a 
dalších vzdělávacích aktivit. Hlavní cíle jsou: technické vzdělání pro všechny generace, 
popularizace vědy a techniky, integrace tech. vzdělávání v ITV do učebního procesu ZŠ 
a SŠ, spolupráce s podnikateli, místními firmami, univerzitami, koncept sdílené 
řemeslné dílny – SDÍLNY, aj. – některé aktivity podpořeny z MAS České středohoří, jiné 
za úplatu od účastníků seminářů. 

Předseda komise rovněž seznámil členy s ukončením šablon II., kdy školy pomalu 
rozjíždí šablony III. 

 

5. Seznámení s prostory školy 

Ředitelka Svobodné základní školy, o.p.s. Ing. Katarína Hurychová, společně s členkou 
komise Mgr. Kateřinou Szaffnerovou, která na škole učí, provedly členy komise po 
budově školy a seznámily je s její historií i opravami, které se postupně na škole 
provádějí. První stupeň ZŠ zůstává i nadále v Třebušíně a od šk. roku 2020/2021 škola 
otevřela druhý stupeň v Jarošově ulici v Litoměřicích.   

V závěru poděkoval předseda komise paní ředitelce za umožnění konání jednání na 
jejich škole i za seznámení s prostory školy a popřál škole, pedagogům, a především  
dětem radostné zahájení nového školního roku. 

 


