
Zápis z jednání komise rady města 
pro školství, výchovu a komunitní plánování 

č. 04/19 
Den konání 14. října 2019 
Místo konání MÚ Litomyšl 
Čas  Od 15.30 Do   17.00  

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

Mgr. O. Sychra omluven 
Mgr. T. Škodová Jandáčková omluvena 
MgA. P. Jiříček přítomen 
Mgr. V. Váňová, Krejčová, PhD. přítomna 
Mgr. J. Stefl omluven 

 Mgr. I. Hynková omluvena 
 RNDr. H. Líšková přítomna 
 Mg. V. Borovičková 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. Akce 14. 11. 2019 – Živý řetěz škol 
2. Rekapitulace aktivit - Školní parlamenty a městské školní zastupitelstvo, mobily na základních školách, výuka AJ na 
základních školách… 
4. Výměnný program Česko – Slovensko  
5. Výuka designu, estetiky a moderní architektury na školách 
6. Diskuse 

 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 

 Předseda přivítal členy komise a seznámil s plánovaným programem jednání.  
Usnesení Nehlasovalo se 



                                                                 
 

1. Pan starosta informoval o plánovaném Týdnu svobody a aktivitě 14. 11. 2019 – Živý řetěz škol.  
Usnesení Nehlasovalo se 

2. Diskutovalo se o :  
-krocích, které byly dosud provedeny v oblasti vytvoření školských parlamentů a  Městského žákovského 
zastupitelstva v čele se studentským starostou.  
-úpravách Školních řádů základních škol v Litomyšli a omezením používání mobilních telefonů.  
-probíhající výuce s AJ na základních školách z projektu MAP II 
-psaní všemi deseti na ZŠ 

Usnesení Nehlasovalo se 
3. RNDr. Líšková informovala o akci „Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 16 let, která se koná v Litomyšli. 

Usnesení Nehlasovalo se 
4. Pan starosta informoval o své aktivitě podpořit výměnný program žáků ZŠ mezi Českou a Slovenskou republikou.  

Usnesení Nehlasovalo se 
5. Pan starosta se zajímal o výuku designu, estetiky a moderní architektury na školách. Byl by rád, kdyby školy více 

využívaly spolupráci s odborníky v těchto oblastech. MaG, Regionální muzeum…. 
Usnesení Nehlasovalo se 
 
V Litomyšli dne 14. října  2019 

podpis předsedy komise 

 
 


