
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise výchovy a vzd ělávání 

konané dne 6.11.2013 od 15:45 v zasedací místnosti  MěÚ Litoměřice ( Mírové náměstí ) 

Přítomni: 

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

Omluveni: 

• Ema Sováková 
• Mgr. Zuzana Legnerová 
• Mgr. Martin Hrdina 
• Ing. Andrea Křížová 
 

Nepřítomni:   
 

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

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Program: 

1. Žádost EKONOMU o fin. příspěvek na financování Virtuální univerzity třetího věku 
 
2. Informace z porady ředitelů 
 
3. Stav čerpání grantů školy a šk. zařízení a volný čas dětí a mládeže 
 
4. Informace o stavu žáků na školách, výroční zprávy, počty dětí v 1. tř.  
 
5. Partnerská města - spolupráce škol a školských zařízení 
 
6. Kritéria přidělování dotací 
 
7. Ostatní 
 
 

Konec jednání: 16:55 hodin 

Termín příštího jednání:  4.11.2013 v 15.45 hodin na ZUŠ Litoměřice 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

První jednání ve školním roce 2013/2014 zahájil předseda komise Mgr. Petr Hošek přivítáním přítomných 
členů komise a přečtením bodů programu. 

 



1. Žádost EKONOMU o finan ční příspěvek na financování Virtuální univerzity t řetího v ěku 
 
VOŠ, OA, SOŠ a Jazyková škola EKONOM, o.p.s. spolupracuje již třetím rokem s Provozně ekonomickou 
fakultou České zemědělské univerzity v Praze na projektu Virtuální univerzita třetího věku ( VU3V). Dosud 
platili senioři 200,-Kč za semestr a od akademického roku 2013/2014 dochází k úpravě financování VU3V, 
kdy  částka platby za semestr bude činit 500,-Kč. Tato částka bude pro většinu seniorů již pravděpodobně 
neúnosná a je možné, že někteří  přestanou tuto univerzitu navštěvovat. 
Jelikož komise výchovy a vzdělávání se zabývá převážně dětmi a žáky ZŠ/SŠ, byla tato žádost postoupena 
odboru soc. věcí a zdravotnictví k dalšímu projednání a předložení návrhu na poskytnutí příspěvku do RM. 
 
 
2. Informace z porady ředitel ů MŠ, ZŠ a ZUŠ 
 
Témata probíraná na poradě ředitelů dne 4.9.2013:  
Seznámení s koncepcí Základní umělecké školy Litoměřice, seznámení s počty žáků na školách, opravy 
provedené během roku z rozpočtu města, zdravá výživa ve školách, stravování v Centrální školní jídelně, EU 
peníze školám, příspěvky na lyžařské výcviky, financování kroužků na školách, spolupráce se Zdravým 
městem a MA 21 aj.  
 

 

3. Stav čerpání grant ů školy a školská za řízení a volný čas dětí a mládeže 
 
 
V programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží -   školy a školská zařízení na rok 2013 byly 
rozděleny dotace v částce 70.000,-Kč. Celkem bylo podáno 29 žádostí a vyhověno bylo 24. Ke dni 
6.11.2013 je proplaceno 58.000,-Kč a k vyčerpání ještě zbývá proplatit  12.000,-Kč. Jedná se o dvě dotace, 
kdy u obou se akce teprve uskuteční a budou proplaceny během měsíce listopadu. Čerpání tímto probíhá 
v souladu se smlouvou o dotaci s čl. 2 odst. 2.  
V programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží  - volný čas dětí na rok 2013 byly rozděleny 
dotace v částce 100.000,-Kč. V současnosti rovněž probíhá proplácení v termínech a je proplacena cca 
polovina žádostí.   
 
 
4. Informace o stavu žák ů na školách, výro ční zprávy, po čty d ětí v 1. t ř. 
 
Členové komise byli seznámeni s počty žáků na základních školách ve školním roce 2013/2014. Zároveň 
byli seznámeni i s počtem prvňáčků a počtem otevřených prvních tříd. Nejvíce prvňáčků nastoupilo na 
Základní školu Litoměřice, Ladova 3, kde otevřeli 4 první třídy.    
Výroční zprávy všech škol  zřízených městem Litoměřice byly v souladu s  § 10 odst. 3 Zákona 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zpracovány a zaslány 
zřizovateli ve zákonem stanoveném termínu. 
 
 
5. Partnerská m ěsta - spolupráce škol a šk. za řízení 
 
Mezi partnerská města Města Litoměřice patří: 
německá Fulda a Míšeň, filipínská Calambou a Dapitan, slovenské Topolčianky a francouzský Armentieres. 
 
Bylo by vhodné podpořit založení spolku pro partnerskou spolupráci mezi městem Litoměřice a našimi 
partnerskými městy, který by zároveň  koordinoval aktivity partnerských měst se školami i s dalšími subjekty 
v oblasti kultury a sportu.       
 
 
6. Kritéria p řidělování dotací 
 
 
Předseda komise přečetl kritéria přidělování dotací pro volný čas dětí a mládeže v roce 2013 a kritéria  
přidělování dotací pro školy a školská zařízení v roce 2013. Na příštím jednání se budou moci členové 
komise  k těmto kritériím vyjádřit a popřípadě navrhnout změny, které budou předloženy ke schválení RM. 
 
 
 



 
7. Ostatní 
 
Z důvodů nadm ěrné administrativní zát ěže doporu čuje komise výchovy a vzd ělávání RM zvážení 
zvýšení hranice pro vypisování výb ěrového řízení malého rozsahu.  
 
 
Ředitel Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, seznámil členy komise s průběhem 13. ročníku Krajské 
konference k ekologické výchově KAPRADÍ 2013, která se konala dne 1.11.2013 v konferenčním sále 
gotického hradu v Litoměřicích. 
 
 
Předseda komise seznámil členy s návrhem předloženým ZM Litoměřice týkajícím se zrušení heren 
v Litoměřicích.  
Komise výchovy a vzd ělávání doporu čuje RM revizi aktuáln ě platné vyhlášky regulující provozování 
heren ve m ěstě  Litom ěřice vzhledem k umíst ění těchto za řízení v blízkosti škol a školských za řízení. 
 


