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➢ 60 km severně od Prahy mezi Labem a Českým středohořím

➢ 23 600 obyvatel

➢ 2019 – 800 let od založení města, 962 let od založení litoměřické kapituly

➢ městská památková rezervace – historický ráz centra města

Vize Strategického plánu rozvoje 
města:

Litoměřice – atraktivní město pro 
život všech generací, bydlení, 
práci i podnikání, město kultury, 
vzdělanosti, vědy a výzkumu, 
sportu, zdravého životního stylu 
a čistého životního prostředí.

Královské město Litoměřice



Město zřizuje:

➢ 11 mateřských škol

➢ 6 základních škol 

➢ Základní uměleckou školu

➢ Dům dětí a mládeže Rozmarýn 

Další školy ve městě:

➢ několik soukromých MŠ a ZŠ

➢ SŠ: gymnázium, SŠPHS, soukromé SŠ

Litoměřické školy



Intenzivní spolupráce města se školami (jedna z priorit SPRM)

➢ zaměření každé ZŠ na konkrétní oblast

➢ časté zapojení do života města 

➢ vlastní sportovní hřiště (odpoledne a večer přístupné veřejnosti) se správci 
(hrazeno z rozpočtu zřizovatele)

➢ příspěvky na lyžařský kurz žákům 7. tříd  (1 500 Kč)

➢ spolupráce se Zdravým městem Litoměřice

➢ pravidelné investice do modernizace (zateplení, solární panely, výtahy, nové 
učebny, vybavení, …)

Výdaje do investic a oprav (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM)
2018: 8,8 M CZK;  2019: 12,1 M CZK;  2020: 23,7 M CZK;  2021: 20,4 M CZK

Školy zřizované městem



➢ ZUŠ

➢ DDM Rozmarýn 

❖ dětské dopravní hřiště

❖ Technický klub

➢ Městská sportovní zařízení

❖ zimní stadion, bazén, …

➢ Městská kulturní zařízení 

❖ pronájmy prostor, výstavy, 
divadlo, filmy, akce (dle ŠVP)

➢ Knihovna K. H. Máchy

❖ čtenářská gramotnost dětí 
a žáků (MŠ, ZŠ)

Spolupráce škol a organizací ve městě



➢ aktivní vyjádření mladých k životu konkrétní školy a města

➢ podněty pro zastupitele města

➢ důležité: zpětná vazba

➢ zapojení zastupitelů a zaměstnanců úřadu (vedoucí a zaměstnanci odborů)

zastupitelstvo
mládeže
(2003)

stůl mladých 
na veřejném 
fóru (2013)

školní 
fórum
(2015)

mladé 
fórum
(2008)

participativní 
rozpočet

(2018)

Participace dětí a mládeže v Litoměřicích



➢ pod patronací Střediska ekologické výchovy Sever

➢ zástupci litoměřických ZŠ a SŠ

➢ úzká spolupráce se Zdravým městem

➢ zaměřeno na týmovou spolupráci
a řešení témat (volný čas dětí 
a mládeže, životní prostředí, doprava, 
život ve školách, vlastní projekty, 
podpora školních parlamentů, …)

Zastupitelstvo mládeže Litoměřic (ZaMLit)



➢ 1x ročně 

➢ školní fóra na všech ZŠ (únor) 
zástupci tříd (25 – 30 žáků)
vyškolení učitelé 

➢ mladé fórum (březen) 
zástupci ZŠ a SŠ (cca 50 žáků)
zajišťuje Středisko ekologické výchovy Sever

Mladé fórum město

Školní fórum škola, město

Témata:

Školní a mladá fóra v Litoměřicích



Hlasování a 
vyhodnocení

Co se mi 
ve škole 

líbí?
Co chci 
zlepšit?

Zpětná 
vazba k 

předchozímu
fóru

Co se 
povedlo 

ve městě?
Co chci 
zlepšit?

Seznámení s 
programem

Vědomostní 
kvíz

Hlasování a 
vyhodnocení

Program školního fóra



➢ podpora NSZM - zpracovaná metodika, personální podpora

➢ včasná a důkladná informace vedení škol, učitelům, žákům, rodičům 

➢ účast: žáci, učitelé, vedení školy, zástupci města

➢ medializace, spolupráce s regionálními médii

➢ práce s výstupy:

❖ oblast škola - anketa mezi žáky školy (po školním fóru)

❖ oblast město - vítězný námět postupuje do ankety všech škol 
(po mladém fóru)

➢ předložení výsledků fór k dalšímu řešení radě města 

Příprava se vyplatí



Srdečně vás zveme na exkurzi do litoměřických škol a zařízení 
– čtvrtek 30. 9. 2021

Mgr. Petr Hermann, politik Zdravého města Litoměřice

725 140 793,        petr.hermann@litomerice.cz

ZUŠ:
Univerzita 3. věku

Technický klub:
Polytechnika a 

školy

Pozvánka do Litoměřic

ZŠ B. Němcové:
ŠVP "Božena –

harmonická škola" 

https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/exkurze-referencni-litomerice-skolstvi-a-participace-mladeze

