
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise výchovy a vzd ělání 

konané dne 7.11.2012 od 15:45 v zasedací místnosti ( Pekařská) MěÚ Litoměřice 

Přítomni: 

• Mgr. Petr Hošek 
• Ing. Lukáš Znojemský 
• Mgr. Martin Hrdina 
• Mgr. Monika Mejtová 
• Ema Sováková 
• Ing. Anna Vytlačilová 
• Mgr. Lucie Wasylyszynová 
• Mgr. Petr Krňák 
• Ing. Andrea Křížová 
• Mgr. Zuzana Legnerová 
 

Omluven: 

• MUDr. Leoš Vysoudil 
 

Nepřítomen: 

• Mgr. Milan Zdvořák 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

Program: 

1. Informace o novele školského zákona – zrušení povinnosti úhrady za dojíždějící žáky 
2. Informace o změně člena školské rady za zřizovatele na ZŠ Havlíčkova 32, Litoměřice 
3. Seznámení členů s čerpáním dotací v roce 2012 – školy a školská zařízení a volný čas mládeže 
4. Diskuze 
 

Konec jednání: 17:20 

Termín příštího jednání: 5.12.2012 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

V úvodu zasedání přivítal  přítomné členy komise její předseda Mgr. Petr Hošek a seznámil členy s body 
programu. Jednání proběhne v trošku jiném duchu než je zvykem, protože po projednání jednotlivých bodů 
se členové komise přemístí do prostor Soukromé mateřské školy Dětský koutek  v ulici Odboje, kde je 
domluvena prohlídka prostor s krátkou ukázkou Montessori výuky. Zřizovatelkou a provozovatelkou 
soukromé mateřské školy je paní Marcela Jarkovská. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Informace o novele školského zákona – zrušení po vinnosti úhrady za dojížd ějící žáky 
 
Usnesením vlády ze dne 23.května 2012 č. 375 byl schválen vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní. Ministru školství, mládeže a tělovýchovy se ukládá 
neprodleně vypracovat a předložit návrh novely zákona č. 651/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude na změnu 
zákona č. 243/2000 Sb. reagovat. 
K bodu 1 § 178 odst. 6 až 8 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon se ruší povinnost úhrady neinvestičních 
výdajů za žáky základní školy zřizované obcí a svazkem obcí, včetně výjimek z této povinnosti a včetně 
zvláštní povinnosti úhrady neinvestičních výdajů dětským domovem a výchovným ústavem.  
K bodům 2 a 3 § 179 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 se zrušuje povinnost úhrady neinvestičních výdajů za 
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky vzdělávající se v mateřské škole zřizované 
obcí nebo svazkem obcí. Taktéž se ruší zvláštní povinnost úhrady ze strany dětského domova. 
Účinnost zákona musí být stanovena současně s účinností novely zákona č. 243/2000 Sb. na 1. ledna 2013. 
 
 
 2. Informace o zm ěně člena školské rady za z řizovatele na ZŠ Havlí čkova 32, Litom ěřice 
 
Rada města Litoměřice usnesením č. 680/24/2012 vzala na vědomí vzdání se funkce paní Radky 
Nacházelové z pozice členky školské rady Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 za zřizovatele ke dni 
10.10. 2012 a novým členem byl jmenován s účinností od 10.10. 2012 Mgr. Antonín Tym. 
 
3. Seznámení členů s čerpáním dotací v roce 2012 – školy a školská za řízení a volný čas mládeže 
  
V Programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – volný čas dětí bylo rozděleno 100.000,-Kč. 
Z této částky je ke dni 7.11.2012 vyčerpáno 49.000,-Kč.  
V Programu podpory volný čas dětí a mládeže – školy a školská zařízení je z poskytnuté dotace 70.000,-Kč 
ke dni  7.11.2012 vyčerpáno 50.000,-Kč.  
Na základě smlouvy jsou tyto dotace splatné po předložení dokladů o úhradách, které příjemce předloží do 
jednoho měsíce od konání akce. Z důvodů, že je mnoho akcí plánovaných na měsíc listopad a prosinec 
předpokládáme, že nastane v nejbližší době větší nárůst žádostí týkajících se proplacení dotací.  
 
4. Diskuze 
  
Rada města Litoměřice usnesením č. 654/24/2012 schválila plán činnosti PO DDM Rozmarýn a výši úplaty 
zájmových útvarů a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež na školní rok 2012/2013.  
Mezi body dalšího jednání komise výchovy a vzdělání bude zařazen bod týkající se informací programové 
nabídky Domu dětí a mládeže Rozmarýn a především výše úhrady a systému výběrů za jednotlivé kroužky.  
 
Rada města Litoměřice usnesením č. 678/24/2012 schválila vyjmutí městského bytu  jako školnického bytu  
umístěného v bývalé Základní škole Litoměřice, Máchovy schody 13/4 ze správy OSMMBaLH(ÚSBH). Tyto 
prostory byly předány do správy odboru ŠKSaPP a dne 12.11.2012 v 16.00 hod proběhne v těchto 
prostorách slavnostní otevření Technického klubu mládeže. DDM Rozmarýn a Městský úřad Litoměřice si 
Vás dovolují pozvat na toto slavnostní otevření – vstup je průchodem hlavního vchodu Městského úřadu 
Litoměřice. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


