
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise výchovy a vzd ělání 

konané dne  3.4.2013 od 15:45 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice ( Mírové náměstí 15/7, Litoměřice ) 

Přítomni: 

• Mgr. Petr Hošek 
• Ing. Lukáš Znojemský 
• Mgr. Monika Mejtová 
• Ema Sováková 
• Ing.  Anna Vytlačilová 
• Mgr. Petr Krňák 
• Ing. Andrea Křížová 
 

Omluven: 

• Mgr. Martin Hrdina 
• MUDr. Leoš Vysoudil 

 

Nepřítomen: 

• Mgr. Milan Zdvořák 
• Mgr. Lucie Wasylyszynová 
• Mgr. Zuzana Legnerová 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

Program: 

1. Zápisy do mateřských škol 
2. Informace o vyřízení dotací v programu školy a školská zařízení a volný čas dětí – schválených RM 

dne  21.3.2013 
3. Centrální školní jídelna – zdravá výživa, skladba jídelníčku … 
4. Diskuse 
5. Prohlídka prostor Technického klubu mládeže – informace o jeho činnosti a členské základně 
6. Mgr. Zuzana Bendová - souhrnné informace o činnosti Domu dětí a mládeže Rozmarýn 
 

Konec jednání: 17:15 

Termín příštího jednání: 5.6.2013 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

V úvodu zasedání přivítal přítomné členy komise její předseda Mgr. Petr Hošek a seznámil členy s body 
programu.  

 

 

 

 

 

 

 



1. Zápisy do mate řských škol 
 
Informace o průběhu zápisu do MŠ konajícího se ve dnech 26.3. – 27.3.2013 podala členům komise 
ředitelka MŠ Mgr. Monika Mejtová. K zápisu přišlo letos 260 dětí, tedy  cca o 60 dětí méně než v loňském 
roce. Vzhledem k velkému počtu nevyřízených odkladů školní docházky a přechodů do přípravných tříd se 
zřejmě 20 dětí v době zápisu do mateřské školy nedostane. Jedná se především o děti, které nemají trvalé 
bydliště v Litoměřicích ale předpokládáme, že i tyto děti budou umístěny do mateřské školy do dovršení tří 
let věku.  
 
2. Informace o vy řízení dotací v programu školy a školská za řízení a volný čas dětí, které byly  
schváleny  RM dne  21.3.2013 
 
Na minulém jednání komise výchovy a vzdělávání bylo projednáváno 29 žádostí o dotace v programu školy 
a šk. zařízení a 53 žádostí o dotace v programu volný čas dětí a mládeže. Navržené částky komisí výchovy 
a vzdělávání byly schváleny RM dne 21.3.2013. Ihned po jejich schválení byly rozesílány žadatelům             
o dotace již vyplněné smlouvy s průvodními dopisy a s tiskopisem „žádost o proplacení dotace“. 
V současné době jsou všechny smlouvy již rozeslané a začínají se zpět vracet podepsané a orazítkované.  
 
3. Centrální školní jídelna – zdravá výživa, skladb a jídelní čku … 
 
Tento bod byl již projednáván na  komisi výchovy a vzdělávání dne 5.12.2012. Z diskuse v komisi Zdravého 
města vyplynul zájem o stravování dětí v CŠJ, především z důvodů, že se množí výhrady ke skladbě 
jídelního lístku. V CŠJ se stravují děti ze základních škol i v rámci doplňkové činnosti cizí strávníci. Snahou 
je zajistit přes odborníky sestavení zdravého jídelníčku. Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová          
a koordinátorka Zdravého města Mgr. Rita Vlčková požádaly o spolupráci odbornici na zdravou výživu Mgr. 
Miroslavu Slavíkovou z Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a v současné době probíhá revize 
stávajícího jídelníčku. 
Některé kroky ke zkvalitnění jídelníčku již byly provedeny, jako např. mléčné výrobky jsou bez „éček“, na 
výdejnách jsou umístěny barely s pitnou vodou, vitamínové nápoje jsou vyměněny za nápoje bez 
konzervantů a uměl. sladidel, nejsou používány polotovary, kompoty jsou z čerstvého ovoce, zařazeno je 
více zeleniny a luštěnin. Důraz je kladen především na regionální potraviny. 
Na termín 29. května 2013 je naplánována veřejná diskuse k tomuto tématu formou kulatého stolu, která se 
uskuteční v prostorách CŠJ Svojsíkova 7, kde mohou své názory a podněty uplatnit jak pedagogové ze 
všech škol, tak i široká veřejnost. Výstupy budou využity pro skladbu jídelníčku od nového školního roku 
2013/2014. 
  
4. Diskuse 
 
Ředitelka MŠ Mgr. Monika Mejtová informovala členy komise o odevzdání prací dětí z MŠ ( pyramidky na 
zdr. výživu ),  které budou umisťovány do jídelen nejen pro zpestření prostředí, ale i jako vzor, co je špatné   
a co je dobré ve stravování. 
Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová podala informace o zahájení konkurzního řízení na obsazení 
volného pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice. 
Přihlášky do konkurzu je možno zasílat do 30.4.2013 na adresu Město Litoměřice,  Mírové nám. 15/7,        
412 01 Litoměřice. 
 
5. Prohlídka prostor Technického klubu mládeže – infor mace o jeho činnosti a členské základn ě 
 
Členové komise se přemístili do prostor Technického klubu mládeže ( TKM ), který se nachází v budově 
bývalé ZŠ Máchovy schody ( dnes 1.KŠPA ). TKM vznikl na základě spolupráce Domu dětí a mládeže 
Rozmarýn, Města Litoměřice a několika nadšenců pro techniku a  výzkum.  Je určený pro všechny žáky       
a studenty, kteří se zajímají o techniku. Nezájem mládeže o technické disciplíny vede k nedostatku technicky 
vzdělaných lidí a proto je iniciativa tohoto typu vítána a podporována. Vedoucím TKM je pan Jiří Rudolf, který 
provedl členy komise po celém objektu a podal informace o jeho činnosti a členské základně. V současné 
době má tento klub 17 členů a nachází se v něm sekce jako např. robotika, informatika, modelářství, 
informační technologie aj., popř. další kroužky se mohou otevírat dle zájmu dětí.  
 
6. Mgr. Zuzana Bendová – informace o činnosti Domu d ětí a mládeže Rozmarýn 
 
Dům dětí a mládeže Rozmarýn je školským zařízením, jehož zřizovatelem je Město Litoměřice. V současné 
době má asi 600 přihlášených  členů ( předškoláci, školáci, děti, mládež, dospělí ) a otevřeno je 54 
zájmových útvarů. Pravidelná vzdělávací a zájmová činnost probíhá převážně v hlavní budově v  Plešivecké 
ulici, ale i v dalších prostorách ( dětské dopr. hřiště v Jiráskových sadech, které je odlouč. pracovištěm DDM, 



nebo v prostorách  základních škol,  popř. dalších pronajatých objektech ). DDM pořádá pro děti od 5 let letní 
tábory a letos v termínu 13.7. – 26.7.2013 proběhne Letní tábor Věšín u Rožmitálu pod Třemšínem.  
DDM pořádá různé semináře, kurzy, funguje linka důvěry a poradenské centrum. Veškerou nabídku kroužků, 
besed, přednášek, soutěží, olympiád, akcí pro děti i dospělé lze najít na int. stránkách www.ddmrozmaryn.cz   


