
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise výchovy a vzd ělání 

konané dne 14.5.2014 od 15:45 v budově Základní školy speciální, Základní školy praktické a Praktické 
školy, Litoměřice, Šaldova 6 

 Přítomni: 

• Mgr. Petr Hošek 
• Mgr. Monika Mejtová 
• Ing. Anna Vytlačilová 
• Mgr. Petr Krňák 
• Ing. Andrea Křížová 
 

Omluveni: 

• Ing. Lukáš Znojemský 
• MUDr. Leoš Vysoudil 
• Ema Sováková 
• Mgr. Lucie Wasylyszynová 
• Mgr. Zuzana Legnerová 
• Mgr. Martin Hrdina 
 

Nepřítomni:   
 

• Mgr. Milan Zdvořák 
 
Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

Program 
 
1. Žádost o souhlasné stanovisko ke vzniku waldorfské základní školy na území města Litoměřic – osobní 
účast zástupců 
 
2. Návrh členů do školských rad na základních školách za zřizovatele pro funkční období od 12.5.2014 do 
11.5.2017 
 
3. Projekt „Školní tour 2014“ – celorepubliková kampaň zaměřená na prevenci dopravních nehod a šikany u 
žáků I. a II. stupně ZŠ 
 
4. Informace o schválení dotací v programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – školy a 
školská zařízení a volný čas dětí 
 
5. Kapacita ZUŠ 
 
6. Schválení přípravných tříd na ZŠ Litoměřice na Valech 53 a ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32 
 
7. Mateřské školy – zápisy do MŠ, provozní doba o prázdninách, investiční akce/opravy … 
 
8. Mateřská škola Litoměřice – informace o akcích již uskutečněných i připravovaných 
 
9. Diskuze 
 
Konec jednání: 17:45 hodin 

Termín příštího jednání:  dle potřeby bude upřesněn později 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 



1. Žádost o souhlasné stanovisko ke vzniku waldorfs ké základní školy na území m ěsta Litom ěřic – 
osobní ú čast zástupc ů 
 
Zástupci waldorfské školy seznámili členy komise s jejich dlouhodobě připravovaným projektem založení 
waldorfské školy v  Ústeckém kraji. Cílem projektu je založení Svobodné základní školy Rudolfa Steinera, 
o.p.s. Předpokladem k založení této školy by bylo zřízení  právnické osoby, která se stane zřizovatelem 
školy, zapsání subjektu Svobodná základní škola Rudolfa Steinera, o.p.s. do rejstříku škol a školských 
zařízení, zajištění kvalifikovaných pracovníků, zajištění vhodného objektu, podpora města Litoměřice – 
souhlas se vznikem waldorfské školy na území města a poptávka občanů po tomto alternativním vzdělání.   
V současné době existuje v ČR 12 základních waldorfských škol, 4 střední waldorfské školy, 1 základní         
a střední spec. škola waldorfská a řada mateřských škol waldorfských. Tato škola by byla první školou 
v Ústeckém kraji.  
 
Členové komise diskutovali s přítomnými zástupci cíle tohoto nového vzdělávacího programu, metodiku 
výuky a další detaily projektu. Doporučení komise výchovy a vzdělání k žádosti předložené Radě města 
Litoměřice bude znovu projednáno na dalším jednání. 
 
 
2. Návrh členů do školských rad na základních školách za z řizovatele pro funk ční období od 
12.5.2014 do 11.5.2017 
 
Dle Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání a to §167 
odst. 2 je zřizovatel povinen jmenovat do školských rad při základních školách třetinu zástupců a dle § 167 
odst. 6 je funkční období členů školské rady 3 leté. 
Odbor ŠKSaPP předkladá členům komise ke schválení návrh členů do školských rad na základních školách 
za zřizovatele pro funkční období od 12.5.2014 do 11.5.2017. 
 
Komise výchovy a vzd ělávání p ři RM doporu čuje RM schválení členů do školských dle p řiložené 
tabulky ( viz orig. p říloha zápisu ). 
 
 
3. Projekt „Školní tour 2014“ – celorepubliková kam paň zaměřená na prevenci dopravních nehod a 
šikany u žák ů I. a II. stupn ě ZŠ 
 
Školní tour 2014 je celorepubliková kampaň zaměřená na prevenci dopravních nehod a šikany u žáků I. a II. 
stupně základních škol. Projekt bude probíhat od 1.9.2014 v regionech a městech ČR, které se do projektu 
přihlásí a to pod patronací mnoha známých osobností, kdy financování této akce je zajištěno ze 
sponzorských příspěvků. Hlavním cílem tohoto projektu je atraktivní formou soutěží a interaktivních testů 
zvýšit povědomí o dopravní bezpečnosti a obezřetném chování dětí, ať už jsou účastníky dopravního 
provozu jako chodci nebo cyklisté.  
 
Členové komise se po vzájemné diskuzi shodli na tom,  že projekty obdobného typu jsou již na všech 
litom ěřických školách samoz řejmostí a je tedy na rozhodnutí ředitel ů škol, zda se nabízeného 
projektu zú častní. 
 
4. Informace o schválení dotací v programu podpory organizacím pracujícím s d ětmi a mládeží – 
školy a školská za řízení a volný čas dětí 
 
Dotace v programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – školy a školská zařízení a volný čas 
dětí byly schváleny na 8. jednání Rady města Litoměřice dne 20.3.2014 usnesením č. 124/8/2014                  
a č. 125/8/2014. Dne 26.3.2014 byl všem žadatelům  o dotaci zaslán informační dopis týkající se schválení, 
příp. neschválení dotace a zároveň s dopisem byly zaslány i smlouvy o dotaci a žádosti o proplacení.          
Na internetových stránkách města http://radnice.litomerice.cz/dotace.html v sekci dotace a granty  lze najít 
tabulku se schválenými dotacemi i formulář „Žádost o proplacení“. 
 
5. Kapacita ZUŠ 
 
Na základě žádosti vedoucího odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Roudnice nad Labem a na 
základě předchozího jednání mezi starosty měst Roudnice nad Labem a Litoměřice i mezi odbory školství 
byla RM dne 6.5.2014 usn. č. 214/13/2014 schválena žádost o snížení kapacity žáků ZUŠ Litoměřice o 50 
míst ve prospěch ZUŠ Roudnice nad Labem. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nechce povolovat 
navyšování kapacit u Základních uměleckých škol nad dosud přidělenou kapacitu v rámci kraje a z těchto 
důvodů došlo k této dohodě. ZUŠ v Litoměřicích se stávající kapacitou 1200 míst navštěvuje v současné 



době cca 900 žáků. I přes plánované rozšíření o taneční obor od září 2014 bude navrhovaná snížená 
kapacita pro potřeby města Litoměřice dostačující.  
 
6. Schválení p řípravných t říd na ZŠ Litom ěřice na Valech 53 a ZŠ Litom ěřice Havlí čkova 32 
 
Dle Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání a to § 47 
schválila RM dne 20.3.2014 pod usnesením č. 127/8/2014 pokračování činnosti přípravných tříd na Základní 
škole Litoměřice, Na Valech 53 ( dvě PT) a na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32 ( jedna PT ). Žádost 
byla podána na KÚ ÚK. 
 
 
7. Mateřské školy – zápisy do MŠ, provozní doba o prázdniná ch, investi ční akce/opravy …  
 
Zápisy do MŠ proběhly 25. – 26.3.2014. K zápisu přišlo 278 dětí z Litoměřic a okolních obcí. Celkem 236 
jich odchází do prvních tříd, v případě dalších dvaceti je řešen odklad povinné školní docházky. Pokud budou 
mít rodiče zájem, tak všechny děti v okamžiku dovršení 3 let, mohou mít místo ve školce zajištěné. 
V některých školkách je převis nabídky  nad poptávkou, ale rodiče musí počítat s tím, že se jejich potomek 
nemusí dostat do zařízení o které mají přednostní zájem. Pořadí dětí při zápisu neznamená, že dítě bude 
přijato v tom pořadí, ve kterém přišlo. Veškeré přihlášky se dle kritérií obodují a děti se přijímají podle počtu 
bodů. Pouze děti, které ve školním roce 2014/2015 dovrší 6 let a děti v odkladu školní docházky jsou do MŠ 
přijímány bez ohledu na kritéria, tak jak ukládá školský zákon. 
 
Vždy dvě mateřské školy z celkového počtu jedenácti škol zřizovaných městem Litoměřice zůstanou 
v provozu v průběhu letních prázdnin. V červenci budou otevřeny mateřské školy Delfínek v Baarově ulici      
a Větrník v Ladově ulici, v srpnu Kytička v Masarykově ulici a Lipová v Mládežnické ulici.  
Školky budou otevřeny pro všechny děti litoměřických mateřských škol, jejichž rodiče o prázdninách pracují    
a potřebují své dítě umístit do předškolního zařízení. 
 
Dny kdy předškolní zařízení zůstanou v létě mimo provoz budou využity k opravám interiérů a modernizaci 
objektů. Finančně nejnáročnější oprava proběhne v MŠ Paletka v Eliášově ulici, kde dojde ke kompletní 
výměně stávajících oken. 
 
 
8. Mateřská škola Litom ěřice – informace o akcích již uskute čněných i p řipravovaných 
 
Dne 15.4.2014 proběhla na školní zahradě MŠ Mládežnická „Koloběžkiáda“, na které zástupci jednotlivých 
mateřských škol soutěžili v jízdě na koloběžce.  
Dne 13.5.2014 se konala na hřišti ZŠ Havlíčkova  akce s názvem „Čokoolympiáda“, kde děti soutěžily 
v běhu, skoku v pytlích, hodu na cíl, překážkové dráze aj. 
Dne 27.5.2014 od 14.00 hodin se uskuteční turnaj v kopané s názvem  Mateřinka CUP, kde budou mezi 
sebou soutěžit vybraná družstva předškoláků všech našich MŠ v kopané na pokratickém hřišti. 
 
 
9. Diskuze 
 
Dne 25.5.2014 pořádá ZŠ Litoměřice,  Na Valech 53 zábavné  nedělní odpoledne pro děti a rodiče.  Akce se 
uskuteční od 14 – 16 hodin v areálu malé budovy školy v Masarykově ulici. Jsou připraveny soutěže, různá 
vystoupení dětí, tvořivé dílničky, rodinný pětiboj, grilování   …  
Zváni jsou jak děti, tak rodiče i široká veřejnost. 
  
Dne 30.5.2014 proběhne na Masarykově ZŠ celoškolní akce věnovaná anglickému jazyku s názvem „Britský 
den“, na který jsou zváni jak členové komise tak veřejnost.  


