
Zápis z jednání komise rady města 

pro školství, výchovu a komunitní plánování 

č. 03/19 

Den konání 12. června 2019 

Místo konání MÚ Litomyšl 

Čas  Od 15.30 Do   18.00  

     

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

Mgr. O. Sychra přítomen 

Mgr. T. Škodová Jandáčková přítomna 

MgA. P. Jiříček omluven 

Mgr. V. Váňová, 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: 

Přivítání členů komise a nastínění programu jednání: 

 1. Školní parlamenty a městské školní zastupitelstvo 
 2. Mobily na základních školách 

 3. Výuka AJ na základních školách 
 4. Psaní všemi deseti na základních školách 

 5. Oslavy 17. listopadu v Litomyšli 
 6. Pěšky do školy - kampaň 

 7. Zápis do mateřských škol 2019 a 2020 

 8. Učňovské školství - inspirace ze zahraničí 
 9. Dětská hřiště v Litomyšli 

10.  Kritéria odměňování ředitelů škol v Litomyšli 
11. Přijímací řízení na SŠ 



                                                                 

 

12. Diskuse 
13. Podněty členů komise 

 

Průběh jednání a přijatá usnesení: 

 Předseda přivítal členy komise a seznámil s plánovaným programem jednání.  

 

Usnesení Nehlasovalo se 

1. Pan starosta informoval o krocích, které byly dosud provedeny v oblasti vytvoření školských parlamentů  

a  Městského žákovského zastupitelstva v čele se studentským starostou.  
Cílem je zapojení žáků do chodu Města a praktické seznámení, jak funguje instituce.  

Starosta informoval o návštěvě MÚ Říčany a s dosavadními aktivitami ohledně parlamentů: Kabinet Školních 
parlamentů vede Mgr. Zuzana Veselíková, proběhla dvě společná jednání koordinátorů a ředitelů zapojených škol, 

dva koordinátoři absolvovali vzdělávání v Praze, všechny čtyři základní školy obdržely studijní materiály, které byly 
zakoupeny z projektu MAP II, dne 4. 6. 2019 proběhlo společné vzdělávání v Litomyšli, kdy se za každou školu 

zúčastnili koordinátoři, třídní učitelé a další zájemci. Vzdělávání bylo vedené pracovníky společnosti CEDU a bylo 
hodnoceno velmi negativně, dále s organizací nemáme zájem spolupracovat. 

Od ledna 2020 zahájí činnost Městské žákovské zastupitelstvo (23 žáků).  

Usnesení Nehlasovalo se 

2. Pan starosta seznámil komisi s „právním rozborem“ Mgr. Petry Zimové používání mobilních telefonů na základních 

školách.  
I. ZŠ a III. ZŠ  – nyní aktualizuje školní řád, ŠR projedná nové školní řády a schválí v srpnu 2019 

Usnesení Nehlasovalo se 

3. Pan starosta má zájem, aby probíhala konverzace v AJ s rodilým mluvčím na základních školách v Litomyšli.  
M. Nádvorníková informovala, že již řešíme úhradu nákladů spojených s tandemovou výukou AJ na ZŠ  z projektu 

MAP II.  
Systém spolupráce je promyšlen. Lze uhradit max. 80 hodin/měsíc v částce cca 200 Kč/hodinu.  

V současné době rodilé mluvčí využívají naše školy takto: 
I. ZŠ –  rodilou mluvčí mají, vyučuje angličtinu, Dagmar Betty Vaněk Bradáč 

  II. ZŠ – rodilou mluvčí měli spoustu let, letos v průběhu školního roku skončila a zatím se nepodařilo sehnat 
novou.  

II. ZŠ - rodilého mluvčího mají na art a anglickou konverzaci 
Pan starosta ve spolupráci s redaktorem Lilie zpracují článek, který bude informovat o hledání rodilého mluvčího 

či učitele AJ od září 2019 do tandemové výuky. M. Nádvorníková oslovila pana Mgr. T. Filu o spolupráci při 
hledání vhodného učitele. 



                                                                 

 

pan starosta informoval, že ve Městě Říčany zakoupily z projektu 15 mil Kč vybavení učeben výpočetní  
technikou včetně výukových programů.  

MAS bude pravděpodobně na podzim 2019 vypisovat dotační programy vhodné pro školy. 

Usnesení Nehlasovalo se 

4. Pan starosta znovu připomněl, že by rád podpořil psaní všemi deseti na základních školách.  
Nyní se vyučuje psaní všemi deseti takto:  

Zámecká ZŠ – psaní všemi deseti učí jako volitelný předmět v 6. a 7. ročníku. 

U Školek ZŠ – učí v 6. a 7. ročníku v rámci výuky digitálních technologií (naše pracovní činnosti), využívají 

program z webu – www.nedatluj.cz, na které si děti mohou zdarma trénovat i doma.  
T. G. Masaryka ZŠ - psaní deseti neučí, nebyl zájem 

Na gymnáziu a na pedagogické škole  se psaní nevyučuje, také nebyl zájem. 
Pan starosta informoval také o www.psanihrave.cz. 

Usnesení M. Nádvorníková zápis rozešle na ZŠ v Litomyšli 

5. Pan starosta informoval o plánech k oslavám výročí 17. listopadu – „Týden svobody“.  
Dne 20. 6. se uskuteční koordinační schůzka, které se také zúčastní Mgr. Luboš Chaloupka, vedoucí Kabinetu 

novodobých dějin. Členové komise obdrží zápis z tohoto jednání.   
Gymnázium i pedagogická škola budou v tomto týdnu také aktivní. 

Usnesení Nehlasovalo se 

6. Pan starosta připomněl kampaň – „do školy pěšky“. Město Litomyšl uhradí videoklip a propagační letáček k této 
kampani.   

Usnesení Nehlasovalo se 

7. M. Nádvorníková informovala o proběhlém zápisu do mateřských škol 2019.  
I. MŠ – snížena kapacita na 82 dětí, přijato 14 dětí 

II. MŠ – kapacita 137 dětí, přijato 40 dětí 
III. MŠ – kapacita 112 + 25 dětí, přijato 65 dětí 

Diskutovalo se o možnostech elektronického zápisu o MŠ. V. Vaňková, Krejčová prověří na některých mateřských 
školách systém fungování. M. Nádvorníková zjistí ceny programu „přijímací řízení“ 

Usnesení Nehlasovalo se 

8. Pan starosta informoval o služební cestě do zahraničí a sdělil své poznatky ohledně učňovského školství 
v Rakousku.  

Usnesení Nehlasovalo se 

9. Komise byla seznámena s aktualitami vztahujícími se k problematice dětských hřišť.  
1.Osadní výbory stále svoje požadavky nespecifikovaly. 

2.Hřiště Pohodlí – po odstranění herního prvku zůstala kruhová dopadová plocha, na kterou je složité osadit nový 

http://www.nedatluj.cz/
http://www.psanihrave.cz/


                                                                 

 

prvek. Diskutujeme již  dlouhou dobu, co je vhodné za rozumnou cenu. Bude zakoupen cvičící stroj od společnosti 
COLMEX s.r.o. za předpokladu, že Město Litomyšl uspěje v dotačním řízení a obdrží nadační příspěvek 50%. 

Žádost byla již odeslána. Oplocení v rozsahu 12 m se řešit nebude.  
3.Ulice Fugnera a hřiště na Wembley jsou doplněna herní sestavou z I. MŠ.    

4.Ul. Purkmistra Laška – byl představen nový návrh úpravy lokality. Stále trvá, že do vyřešení majetkových 
poměrů a odstranění el. vedení nad pozemkem u hřiště na ul. Purkmistra Laška nelze hřiště budovat.  

5.Požadavky na hřiště Husovka  a Sv. Ján – tyto lokality se nebudou upravovat ani vylepšovat.   
6.Wembley – je vybudováno dopravní hřiště z projektu Mikroregionu Litomyšl. 29. 8. 2019 budou ředitelé MŠ a ZŠ 

z ORP Litomyšl informováni panem Mgr. T. Rádkem o systému fungování dopravní výchovy.  
Navazující basketbalové hřiště opraví MSL ze svého rozpočtu.  

Usnesení M. Nádvorníková odešle zápis panu J. Teplému z MSL 

Hlasování Nehlasovalo se 

10. Komise byla seznámena se schválenými kritérii pro odměňování ředitelů škol a školských zařízení Litomyšl 
 

 

Hlasování Nehlasovalo se 

11. Komise diskutovala nad výsledky přijímacího řízení na SŠ. 

Hlasování Nehlasovalo se 

12. RNDr. Líšková informovala o probíhajících revizích RVP 

Hlasování Nehlasovalo se 

  

 Další jednání komise se uskuteční:    14. října  2019  od 15.30 v kanceláři pana starosty na MÚ ul. Bří Šťastných 
1000. 

 
V Litomyšli dne 12. června  2019 

podpis předsedy komise 

 

 


