
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise výchovy a vzd ělání 

konané dne 3.10.2012 od 16:00 na ZŠ a MŠ, Lingua Universal, s.r.o 

Přítomni: 

• Mgr. Petr Hošek 
• Ing. Lukáš Znojemský 
• MUDr. Leoš Vysoudil 
• Mgr. Monika Mejtová 
• Ema Sováková 
• Ing. Anna Vytlačilová 
• Mgr.Lucie Wasylyszynová 
• Mgr. Petr Krňák 
• Ing. Andrea Křížová 
 

Omluven: 

• Mgr. Zuzana Legnerová 
• Mgr. Martin Hrdina 

 

Nepřítomen: 

• Mgr. Milan Zdvořák 
 

Jednání řídil: Mgr.Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

Program: 

1. Prohlídka prostor soukromé ZŠ a MŠ Lingua Universal, s.r.o. 
2. Vrácený grant ( volný čas dětí ) SKP Klubíčko v částce 4.000,-Kč  
3. Vrácené granty ( program podpory školy a školská zařízení ) -  DDM Rozmarýn v částce 1.000,-Kč 

Beachvolejbalový turnaj a v částce 2.000,-Kč Souboj hůlek  
4. Informace o výsledcích měření azbestu 
5. Informace z porady ředitelů ZŠ zřizovaných městem Litoměřice dne 29.8.2012 
6. Zdravotní ústav – informace ke zkoumání prašnosti na školách 
7. Mgr. Monika Mejtová – informace o počtu dětí v MŠ  
8. Demografický vývoj - počet dětí v našich ZŠ 
9. ZŠ Havlíčkova 32 – informace o novém vedení a koncepci školy 
10. Soukromá MŠ v ulici Odboje – informace o novém otevření 
11. DDM Rozmarýn – informace o nabídce kroužků, poradenství, linka důvěry … 
12. Kladné stanovisko Města Litoměřice ke zřízení soukromé MŠ při Gymnáziu, SOŠ a SOU, o.p.s. 

Jarošova 23, Litoměřice – schválené RM dne 2.8.2012 
13. 5. ročník Cyklohappeningu Litoměřice – 20.9.2012 
14. Návštěva z Fuldy ( volnočasové aktivity pro děti a mládež, školství v ČR ) 
 

Konec jednání: 17:40 

Termín příštího jednání: 7.11.2012 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

V úvodu zasedání přivítala  přítomné členy komise zástupkyně ředitelky soukromé ZŠ a MŠ, Lingua 
Universal, s.r.o. Mgr. Simona Aichlerová a provedla přítomné členy po objektu školy. 

 

 

 



1. Prohlídka prostor soukromé ZŠ a MŠ Lingua Univer sal,s.r.o. 
 
Členové komise si prohlédli některé třídy, družinu, tělocvičnu a vrátili se do jedné ze tříd ve které poté 
probíhalo zasedání. Předseda komise Mgr. Petr Hošek  poděkoval Mgr. Aichlerové za provedení po objektu 
školy s výkladem a zahájil jednání.  
 
2. Vrácený grant  ( volný čas dětí ) SKP Klubí čko v částce 4.000,-K č 
 
Proběhla otevřená diskuze s návrhy jakému subjektu částku poskytnout. Členové komise se shodli na tom, 
aby finanční příspěvek byl poskytnut subjektu, který již  na základě žádosti dotaci obdržel, ale nedostal ji 
v plné výši. Zároveň by se mělo jednat o poskytnutí dotace na akce, které se teprve uskuteční a to do konce 
roku 2012. 
Na základě předložené tabulky se souhrnem již schválených grantů v programu volný čas dětí 2012 
 
Komise výchovy a vzd ělání p ři RM  doporu čuje RM schválit poskytnutí dotace z programu volný čas 
dětí  svazu skaut ů a skautek ČR JUNÁK a turistickému oddílu mládeže TOM Sluní čka Litom ěřice. 
( pro: 9          proti: 0          zdržel se: 0 ) 
 
3. Vrácené granty ( program podpory školy a školská  zařízení  ) -  DDM Rozmarýn v částce 1.000,-K č 
Beachvolejbalový turnaj a v částce 2.000,-K č Souboj h ůlek  
 
Na základě předložené tabulky se souhrnem již schválených grantů v programu školy a školská zařízení 
2012 
 
Komise výchovy a vzd ělání p ři RM doporu čuje  RM schválit poskytnutí dotace z programu podpo ry 
školy a školská za řízení  Základní škole U Stadionu 4 a Základní škole  Na Valech  53. 
( pro: 8          proti: 0          zdržel se: 1 ) 
 
4. Informace o výsledcích m ěření azbestu 
 
Měření azbestu na Základní škole  Ladova 5 a v Mateřské škole Ladova 431 – Větrník. Výsledky měření jsou 
vyvěšeny na internetových stránkách MŠ i ZŠ. Závěry z protokolů měření zní:  
Jedná se o naprosto nezávadné prostory školských zařízení, ve kterých se nenachází zdroj azbestových 
vláken a nehrozí kontaminace vnitřního prostředí v případě možných zásahů do stavby. 
V Mateřské škole bylo v loňském roce provedeno i měření radonu a veškeré naměřené hodnoty byly pod 
stanovenými limity. 
 
5. Informace z porady ředitel ů ZŠ zřizovaných m ěstem Litom ěřice ze dne 29.8.2012 

Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová podala informace  o aktuálním počtu žáků 1.ročníků, kteří 
nastoupili k plnění povinné školní docházky v ZŠ zřizovaných městem Litoměřice – celkem 306, dále pak o 
změně osoby ředitele ZŠ Litoměřice Havlíčkova – od 1. 8.2012 – Mgr. Blanka Ježková, novele vyhlášky č. 
48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ( vyhláška č. 
256/2012 Sb.), novele zákona o pedagogických pracovnících – účinná od 1.7.2012. Ředitelé ZŠ byli 
informováni o výhledu rozpočtu města na rok 2013, kdy příspěvek zřizovatele na provoz škol by měl při 
zachování stávajícího rozsahu činnosti škol na stejné úrovni jako v roce letošním. Plavání žáků 1.stupně 
resp. 3. a 4. ročníků bude od školního roku 2012/2013 zajišťovat příspěvková organizace města MSZ 
Litoměřice namísto Soukromé plavecké školy Roudnice nad Labem, náklady na výcvik tak výrazně 
poklesnou oproti stávajícímu stavu. Novela zákona 561/2004 Sb. „školský zákon“ – změna v požadavcích na 
osoby volené do školské rady ZŠ – „pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady 
této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo 
ředitelem školy“, pokud tomu tak na některých ZŠ bylo, musí dojít k nové volbě těchto členů. Výroční zpráva 
školy – musí být schválena školskou radou do 15/10 a poté do 14 dní předána zřizovateli. Po vzájemné 
dohodě ředitelů byl stanoven termín zápisů do 1. ročníků pro šk. rok 2013/2014 na 6. a 7. února 2013. 

Příspěvek na lyžařské výcviky 7. ročníků – v rámci rozpočtu pro rok 2012 nebyl ZM města schválen – dříve 
placeno zálohově ZŠ dopředu na LV, konaný v dalším kalendářním roce. Z porady ředitelů vyplynul 
požadavek na účelovou podporu ze strany zřizovatele, aby byla umožněna účast co největšímu počtu žáků. 

 

 

 



Účelový příspěvek na lyžařský výcvik z rozpočtu města činil 1.600,-Kč. Pokud bude tato podpora v rámci 
rozpočtu 2013 schválena, bude vyplácena vždy v tom roce, ve kterém je lyžařský výcvik realizován, a to na 
podkladě seznamu žáků, kteří jsou přihlášeni 

Komise výchovy a vzd ělání p ři RM je pro zachování p říspěvku 1.600,-K č od zřizovatele na lyža řský 
výcvik 7. t říd ZŠ zřizovaných  m ěstem Litom ěřice na každého žáka s trvalým pobytem v Litom ěřicích.  
( pro: 9          proti: 0          zdržel se: 0 ) 
 
6. Zdravotní ústav – informace ke zkoumání prašnost i na školách 
 
Zdravotní ústav Ústí nad Labem oslovil některé naše Základní školy s žádostí  o spoluúčast na projektu  
„Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny“.  Děti přihlášené do tohoto 
projektu obdrží 4 x ročně dotazníky a se souhlasem rodičů je vyplní. Prašnost bude měřena v různých 
lokalitách města za účelem její eliminace do budoucna. 
 
7. Mgr. Monika Mejtová – informace o po čtu d ětí v MŠ  
 
Do MŠ bylo přijato 886 dětí – plná hygienická kapacita. 327 dětí by mělo jít k zápisu do 1. tříd ve školním 
roce 2013/2014. Litoměřické MŠ jsou v tomto školním roce schopny uspokojit zájem rodičů. S ohledem na 
další demografický vývoj by se již v nejbližších letech neměla opakovat situace, kdy poptávka po místech 
v MŠ převyšovala kapacitu. 
 
8. Demografický vývoj - po čet dětí v našich ZŠ 
 
Ve školním roce  2012/2013 nastoupilo do 1. tříd v Litoměřicích celkem  306 dětí. Na základě odhadů 
propočítaných dle stávajících údajů v evidenci obyvatelstva je předpokládaný počet dětí které nastoupí do 1. 
tříd ve školním roce 2013/2014 cca 368. V našich základních školách kapacity máme a neměl by být 
problém s jejich umístěním. 
 
9. ZŠ Litom ěřice, Havlí čkova 32 – informace o novém vedení a koncepci školy  

Na Základní škole Havlíčkova 32, Litoměřice je od 1.8.2012 ředitelkou Mgr. Blanka Ježková, která byla do 
funkce jmenována RM Litoměřice, a to na základě výsledků konkurzního řízení a doporučení konkurzní 
komise. Do té doby byla ředitelkou Soukromé ZŠ a MŠ  Lingua Universal, s.r.o.,  kterou nyní převzala její 
dcera Ing. Blanka Ježková.  
Na  ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32, Litoměřice jsou otevřena tři hřiště s umělým povrchem a osvětlením, 
travnaté hřiště a běžecký ovál. Škola má také dvě tělocvičny, a tak základní koncepcí bude vybudovat 
sportovně-technickou školu. Od školního roku 2012/2013 byl také nově otevřen školní klub, do kterého se již 
přihlásilo cca 150 dětí. 
 
10. Soukromá MŠ v ulici Odboje – informace o novém otev ření 

Nový školní rok byl zahájen již v nově vybudované moderní mateřské škole v ulici Odboje v Litoměřicích. 
Tato mateřská škola je nadstandardně vybavena a poskytuje nadstandardní služby. Je jednotřídní, rodinného 
typu, kdy ve třídách jsou umístěny děti různého věku od 3 do 6 let. Kapacita třídy je 25 dětí. K dispozici jsou 
dvě herny s ložnicí, hygienické zařízení a pobytová zahrada s altánkem. Bližší informace týkající se této MŠ 
je možno nalézt na internetových stránkách www.skolkalitomerice.cz 

11. DDM Rozmarýn – informace o nabídce kroužk ů, poradenství, linka d ůvěry 

Dům dětí a mládeže Rozmarýn je školským zařízením, jehož zřizovatelem je Město Litoměřice. Odloučeným 
pracovištěm je venkovní prostor dětského dopravního hřiště s budovami v areálu Jiráskových sadů 
v Litoměřicích. Pravidelnou zájmovou a vzdělávací činnost organizuje převážně v hlavní budově v 
Plešivecké ulici v Litoměřicích, ale i v dalších prostorách, zejména našich základních škol. V tomto školním 
roce otevírá zhruba 40 zájmových útvarů a kurzů různých oborů ( tělovýchovný, estetický, technický i 
přírodovědný ). Oproti předchozím rokům došlo postupně k zúžení některých aktivit z důvodů dublování 
s mimoškolními aktivitami v rámci školní družiny ZŠ, a tímto i s menší návštěvností. V DDM Rozmarýn 
funguje i linka důvěry a poradenské centrum, kdy veškeré informace týkající se činnosti DDM Rozmarýn lze 
nalézt na internetových stránkách www.ddmrozmaryn.cz 

DDM Rozmarýn Litoměřice rozšiřuje své aktivity i do oblasti podpory a popularizace techniky. V rámci jeho 
zájmových útvarů je od října 2012 otevírán Technický klub mládeže Litoměřice. Tento projekt vznikl na 
základě veřejného fóra „Desatero problémů Litoměřic“, které se uskutečnilo v květnu 2011. Vedoucím 
Technického klubu je pan Jiří Rudolf . Město Litoměřice poskytlo finanční příspěvek na pořízení základního 



vybavení a prostory pro činnost klubu, a to v bývalé Máchově základní škole (dnes 1.KŠPA).  Jednotlivé 
sekce jako je např. modelářství, elektrotechnika, robotika, ITC - programování a další budou otevřeny dle 
zájmu dětí. 

 12. Kladné stanovisko M ěsta Litom ěřice ke z řízení soukromé MŠ p ři Gymnáziu, SOŠ a SOU, o.p.s. 
Jarošova 23, Litom ěřice – schválené RM dne 2.8.2012 

Usnesením RM č. 510/18/2012 ze dne 2.8.2012 bylo schváleno znění stanoviska Města Litoměřice ke 
zřízení soukromé MŠ při Gymnáziu, SOŠ a SOU,o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice. 

13. 5. ročník Cyklohappeningu Litom ěřice – 20.9.2012 

Kampaň Evropský týden mobility pokračovala v Litoměřicích v cyklistickém duchu. Dne 20.9.2012 v 9.00 
hodin se na náměstí sešli organizátoři, zástupci města, žáci Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb a 
ZŠ Na Valech. Cílem pelotonu bylo objet všechny litoměřické základní školy a postupně přibírat další 
cyklisty. Průjezd městem koordinovala městská policie. Na náměstí přivítal cyklisty starosta města Litoměřice 
a všichni zúčastnění obdrželi pamětní certifikáty. Na závěr akce byl na náměstí sestaven společný obraz, 
složený z 9 dílů. Osm dílů vytvořily zúčastněné školy a centrální devátý díl tvořil název Evropský týden 
mobility, Litoměřice 2012. Celkový počet účastníků byl 140. 

14. Návšt ěva z Fuldy ( volno časové aktivity pro d ěti a mládež, školství v ČR ) 

Fulda je německé město ležící ve Spolkové republice Hesensko na stejnojmenné řece Fulda. Mezi 
Litoměřicemi a Fuldou byla před deseti lety podepsána partnerská smlouva. Zástupci partnerského města 
z magistrátu, z odboru soc. věcí nás navštívili  a zajímali se o volnočasové aktivity dětí a mládeže. Navštívili 
u nás Knihovnu K. H. Máchy, Dům dětí a mládeže Rozmarýn, dopravní hřiště a Masarykovu základní školu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


