
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise výchovy a vzd ělání 

konané dne  27.2.2013 od 15:45 v zasedací místnosti ( Pekařská) MěÚ Litoměřice 

Přítomni: 

• Mgr. Petr Hošek 
• Mgr. Martin Hrdina 
• Mgr. Monika Mejtová 
• Ing.  Anna Vytlačilová 
• Mgr. Zuzana Legnerová 
 

Omluven: 

• Ing. Lukáš Znojemský  
• MUDr. Leoš Vysoudil 
• Ema Sováková 
• Mgr. Lucie Wasylyszynová 
• Mgr. Petr Krňák 
• Ing. Andrea Křížová 

 

Nepřítomen: 

• Mgr. Milan Zdvořák 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

Program: 

1. Rozdělení dotací z programu podpory školy a školská zařízení – rok 2013 
2. Rozdělení dotací z programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží - volný čas dětí pro 

rok 2013  
3. Rozdělení dotací dětským spol. organizacím – rok 2013 
4. Informace o zápisu do základních škol 
5. Informace o zápisu do mateřských škol 
6. Diskuze 
 

Konec jednání: 17:20 

Termín příštího jednání: 3.4.2013 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

V úvodu zasedání přivítal přítomné členy komise její předseda Mgr. Petr Hošek a seznámil členy s body 
programu.  

 

 

 

 

 

 

 



1. Rozdělení dotací z programu podpory školy a školská za řízení - rok 2013 
 
Odbor ŠKSaPP má na rok 2013 v rozpočtu schválenou částku 70.000,-Kč jako účelovou položku  na 
program podpory - školy a školská zařízení. Dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na akce 
kulturní, vědomostní, ekologické, sportovní a jiné, konající se na území obce s rozšířenou působností a jsou 
určené pro děti a mládež z Litoměřic. 
 
Při rozdělování těchto dotací se přihlíželo především na akce, které obsahovaly konkrétní a kontrolovatelný 
záměr s reálným rozpočtem. 
  
Komise výchovy a vzd ělávání p ři RM doporu čuje rozd ělení této ú čelové dotace dle p řiložené tabulky 
(viz orig. p říloha zápisu). 
( pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0 ) 
 
 
2. Rozdělení dotací z programu podpory organizacím pracujíc ím s d ětmi a mládeží - volný čas dětí a 
mládeže rok 2013 
 
Odbor ŠKSaPP má na rok 2013 v rozpočtu schválenou částku 100.000,-Kč jako účelovou položku na 
program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží - volný čas dětí a mládeže. 
Tyto dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na jednorázové akce zaměřené na volnočasové 
aktivity dětí a mládeže z Litoměřic, kdy projekty na otevřené akce pro veřejnost budou upřednostněny. 
 

Důvodem, proč u některých žádostí nebyl přidělen finanční příspěvek je nesplnění kritérií pro přiznání 
dotace. Nepřidělení finančních prostředků se týkalo především žádostí, ve kterých se nejednalo o 
jednorázovou akci zaměřenou pro děti a mládež z Litoměřic. 

 
Komise výchovy a vzd ělávání p ři RM doporu čuje rozd ělení této ú čelové dotace dle p řiložené tabulky 
(viz orig. p říloha zápisu). 
( pro: 4          proti: 0          zdržel se: 1 ) 
 
 
3. Rozdělení dotací d ětským spole čenským organizacím 
 
Odbor ŠKSaPP má na rok 2013 v rozpočtu schválenou částku 25.000,-Kč na částečnou úhradu činnosti 
dětským společenským organizacím pro rok 2013.   
 
Tyto dotace byly rozděleny na základě členských základen 
 
Komise výchovy a vzd ělávání p ři RM doporu čuje rozd ělení této dotace dle p řiložené tabulky (viz orig. 
příloha zápisu). 
( pro: 5          proti: 0          zdržel se: 0 ) 
 
 
4. Informace o zápisu do základních škol 
 
K zápisům do prvních tříd se dne 6. a 7. února 2013 dostavilo celkem 417 dětí. Litoměřické základní školy 
disponují kapacitou, která zaručuje umístění všech zájemců. Nejvíce dětí a to 96 přišlo na Masarykovu 
základní školu a dále na ZŠ Ladova a ZŠ Boženy Němcové. Nový školní rok tak prvně zahájí odhadem 350 
dětí, což je cca o 40 dětí více než v loňském roce, ale v současné době ještě není znám přesný počet dětí, 
které dostanou odklad povinné školní docházky. 
  
 
5. Informace o zápisu do mate řských škol 
Zápisy do MŠ proběhnou ve dnech 26. a 27.3.2013 od 13.00 do 16.00 hodin. S ohledem na demografický 
vývoj by kapacita školek měla uspokojit zájem maminek. K dispozici bude pravděpodobně 290 volných míst.  
Další informace budou poskytnuty po zápisu. 
 
 
6. Diskuze  
 
Technický klub mládeže Litoměřice při Domu dětí a mládeže Litoměřice zahájil svoji činnost v říjnu 2012. 



Členové komise by se rádi na příštím jednání seznámili s pokračováním jeho činnosti a s velikostí jeho 
členské základny. 
 
Na minulých jednáních se členové komise mimo jiné zabývali i otázkami zdravé výživy dětí a skladbou 
jídelníčku v Centrální školní jídelně. Tato diskuse bude opět zahrnuta mezi body příštího jednání.  
 
Předseda komise informoval o pilotním projektu Ústeckého kraje, kdy součástí přijímacího řízení na 4leté 
obory ukončené maturitní zkouškou ( denní ) budou na všech středních školách zřízených Ústeckým krajem 
konány přijímací zkoušky z Obecných studijních předpokladů (dále jen OSP). Vzhledem k tomu, že se jedná 
o pilotní verzi, ředitelé středních škol v rámci svých pravomocí sami dle svého uvážení rozhodnou, zda 
výsledek těchto přijímacích zkoušek z OSP zahrnou do kritérií přijímacího řízení. Testy zajišťuje společnost 
www.scio.cz, s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 


