
Zápis z jednání komise rady města 

pro školství, výchovu a komunitní plánování 

č. 01/19 

Den konání 18. února 2019 

Místo konání MÚ Litomyšl 

Čas  Od 15.30 Do   18.00  

     

Přítomnost členů komise Mgr. D. Brýdl, LL.M přítomen 

Mgr. O. Sychra nepřítomen 

Mgr. T. Škodová Jandáčková přítomna 

MgA. P. Jiříček přítomen 

Mgr. V. Krejčová, PhD. přítomna 

Mgr. J. Stefl přítomen 

 Mgr. I. Hynková přítomna 

 RNDr. H. Líšková přítomna 

 Mg. V. Volštátová přítomna 

 Mgr. P. Jirsa přítomna 

  přítomen 

   

   

   

   

Přítomnost pracovníka MěÚ PhDr. Milada Nádvorníková přítomna 

Přítomnost dalších osob    

   

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Úvodní slovo předsedy 

2. Směrnice č. 16/18 

3.  Vzájemné seznámení členů komise včetně prezentování svých představ o práci v komisi 

4. Kritéria odměňování ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných Městem Litomyšl 

5. Dotace z rozpočtu Města Litomyšle 

6.  Různé 

 

Průběh jednání a přijatá usnesení: 



                                                                 

 

1. Předseda přivítal členy komise a seznámil s plánovaným programem jednání.  

 Informoval o plánech, které má v oblasti vzdělávání /např. vytvoření školských parlamentů a celoměstského 

parlamentu v čele  se studentským starostou či vytvoření participačního rozpočtu/.  

Usnesení Nehlasovalo se 

2. Komise byla seznámena se Směrnicí č. 16/18, která je nedílnou součástí zápisu 

Usnesení Nehlasovalo se 

3. Členové komise se vzájemně představili a uvedli svá očekávání 

Usnesení Nehlasovalo se 

4. Diskutovalo se nad problematikou „Kvalitní školy“ Starosta má zájem vytvořit nový systém odměňování ředitelů 

zřizovaných organizací, aby RaM Litomyšle mohla objektivně posoudit a spravedlivě odměňovat. Cílem nového 
systému má být motivace ředitelů.  

Členové komise se zapojili do diskuse s těmito nápady: 
inspirace v materiálu Kvalitní škola od ČŠI;   

sledovat naplňování koncepce školy, se kterou ředitelé vstupovali do konkursních řízení – tyto koncepce budou na 
webových stránkách každé ZŠ a MŠ; 

inspirace z kritérií Pardubického kraje;  
zohlednit velikost školy, pedagogického sboru, počtu dětí/žáků, organizační strukturu subjektu, výše spravovaného 

rozpočtu;  
definovat aktuální potřeby města v oblasti vzdělávání;  

zohlednit zájem pedagogů o vzdělávání, zapojení dětí/žáků do aktivit města;  

zapojit ředitele škol do vytváření nových kritérií;  
čerpat z autoevaluace školy; 

připravit krátké SWOT analýzy své MŠ/ZŠ  
vnímat aktivity školy a získávání finančních prostředků z dalších zdrojů; 

Součástí hodnocení ředitelů a ředitelek bude roční osobní schůzka (vedení města, M.Nádvorníková a ředitel/ka), 
kde bude prezentován vývoj ve výše uvedených oblastech,  

Usnesení M. Nádvorníková osloví ředitele MŠ a ZŠ, které zřizuje Město Litomyšl. Každý ředitel se zamyslí nad kritérii, která 
ze svého subjektivního pohledu považuje za důležitá. Uskuteční se jednání ředitelek mateřských škol a samostatné 

jednání ředitelů základních škol. Z obou jednání vznikne souhrnný materiál, který projedná komise na některém ze 
svých jednání. 

Hlasování Nehlasovalo se 

Zajistí Jednání MŠ a ZŠ zajistí M. Nádvorníková, D. Brýdl 

5. Komise projednala žádosti o dotace z rozpočtu Města Litomyšl na podporu výchovy a vzdělávání.  

Usnesení Komise doporučuje schválit RaM dotace dle přílohy 



                                                                 

 

Hlasování Souhlasí: 10                                     Nesouhlasí: 0                                     Zdržel se: 0 

 

6. 
Mgr. Hynková a RNDr. Líšková informovaly o programu MŠMT Excelent, do kterého školy zapisují úspěchy 

v olympiádách a získávají prostředky na odměňování pedagogů.  

Usnesení M. Nádvorníková prověří možnosti zapojení do programu Excelent pro základní školy. 
http://www.msmt.cz/mladez/excelence-zs 

Hlasování Nehlasovalo se 

7. Starosta diskutoval, zda by bylo dobré např. z prostředků Města Litomyšl financovat zlepšení výuky AJ a psaní 
všemi prsty na ZŠ.  

T. Škodová Jandáčková vznesla požadavek na vylepšení hřiště na V. valech a na ul. Fugnera. Zajímala se o 
možnosti stravování celiaků v MŠ. 

Usnesení T. Škodová Jandáčková projedná s matkami, které využívají prostor hřiště Fugnera jejich přání na vybavení  

a domluví s M. Nádvorníkovou možnosti nákupů.  
Hřiště V. vale bude dovybaveno po projednání s architekty – zajistí D. Brýdl. 

Hlasování Nehlasovalo se 

 Další jednání komise se uskuteční: 24. dubna 2019 a 12. června 2019 vždy od 15.30 v zasedací místnosti MÚ na 
ul. J. E. Purkyně 918. 

 
V Litomyšli dne 18. února 2019 

podpis předsedy komise 

 

 

http://www.msmt.cz/mladez/excelence-zs

