Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise výchovy a vzdělání
konané dne 5.12.2012 od 15:45 v prostorách Gymnázia Josefa Jungmanna Litoměřice
Přítomni:
•
•
•
•
•
•

Mgr. Petr Hošek
Ing. Lukáš Znojemský
Mgr. Martin Hrdina
Ema Sováková
Ing. Andrea Křížová
Mgr. Zuzana Legnerová

Omluven:
•
•
•
•

MUDr. Leoš Vysoudil
Mgr. Monika Mejtová
Mgr. Lucie Wasylyszynová
Mgr. Petr Krňák

Nepřítomen:
•
•

Mgr. Milan Zdvořák
Ing. Anna Vytlačilová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek
Zapisovatel: Dagmar Zelená
Program:
1.
2.
3.
4.

V rámci Dne otevřených dveří na GJJ - možná prohlídka prostor školy
Informace - programová nabídka DDM, výše úhrady, termíny plateb za ZÚ
Informace - nové veřejné hřiště Zítkova ul. – soukromý pozemek
Projednání kritérií pro přiznání dotace v programu podpory org. pracujícím s dětmi a mládeží - školy
a školská zařízení, volný čas dětí
5. Informace - stravování v CŠJ - zdravá výživa, jídelníček.....
6. Diskuse

Konec jednání: 17:20
Termín příštího jednání: zatím nebyl stanoven, členové komise budou obesláni
Zapsal(a): Dagmar Zelená
V úvodu zasedání přivítal přítomné členy komise v prostorách Gymnázia Josefa Jungmanna Litoměřice
ředitel školy Miloš Štyks a odpovídal na některé dotazy členů komise.

1. V rámci Dne otevřených dveří na GJJ - možná prohlídka prostor školy
Po ukončení zasedání proběhne pro případné zájemce prohlídka školy.
2. Informace - programová nabídka DDM, výše úhrady, termíny plateb za ZÚ
Dům dětí a mládeže Rozmarýn je školským zařízením, jehož zřizovatelem je Město Litoměřice. V roce
2012/2013 nabízí 45 zájmových kroužků, do kterých se k 31.10.2012 přihlásilo 413 dětí ( v loňském roce to
bylo 420 ). V průměru vykazuje 10 dětí na jeden kroužek ( hranice je min. 5 dětí ).
Úhrady jsou stanoveny na základě přímých nákladů které souvisejí s činností kroužků a jsou rozděleny do
několika cenových skupin ( 200,-Kč, 500,-Kč, 800,-Kč, 1.000,-Kč, 1.500,-Kč ). Uvedené ceny jsou na celý
školní rok. Děti do 8 let věku mají 20% slevy.
Další informace o DDM Rozmarýn: http://www.ddmrozmaryn.cz
Součástí DDM Rozmarýn je i další zájmový útvar - Technický klub mládeže, který byl slavnostně otevřen
dne 12.11.2012 v prostorách bývalé ZŠ Máchovy schody – vstup průchodem hlavního vchodu Městského
úřadu Litoměřice. TKM je rozdělen do sekcí: elektronika, robotika, programování, informační technologie a
modeláři. V současné době má 20 zájemců a těší se na další členy.
Další informace o TKM : http://technickyklub.cz/portal/

3. Informace - nové veřejné hřiště Zítkova ul. – soukromý pozemek
Mgr. Petr Hošek seznámil členy komise se žádostí vlastníků pozemku v Zítkově ulici o spolufinancování
realizace veřejného dětského hřiště v centru města. Jedná se o soukromý pozemek, umístěný ve vnitřním
traktu za objektem Minipivovaru Labuť, kdy vlastníci nabídli městu jeho využití ke zmiňovanému účelu s tím,
že na náklady města by byl zpevněn povrh pozemku a následně umístěn mobiliář dětských herních prvků,
které by byly v majetku města. Vlastníci nabízejí pak následně součinnost při provozování tohoto veřejného
dětského hřiště. Vzhledem k mnoha právním askpektům plynoucím z faktu, že by bylo dětské hřiště
vybudované z veřejných prostředků umístěno na pozemku soukromého vlastníka se členové komise
nepřiklánějí k podpoře realizace a jako přijatelnější řešení navrhují možnost vybudovat hřiště na jiném
vhodném pozemku ve vlastnictví města, případně rozšíření dětských herních prvků v Parku Václava Havla,
který se nachází rovněž v centru města. Dále byl vznesen dotaz na podnět, který vedl ke zrušení hřiště na
Parkánech u divadla K.H. Máchy. Bude řešeno s odborem ÚR.

4. Projednání kritérií pro přiznání dotace v programu podpory org. pracujícím s dětmi a mládeží školy a školská zařízení, volný čas dětí.
Ing. Andrea Křížová - vedoucí odboru ŠKSaPP seznámila členy komise s návrhem odboru provést změnu
ve způsobu financování projektů, a to : dotace může tvořit maximálně 80% uznatelných nákladů projektu
( původně bylo 70% ). Tato změna je provedena ve prospěch žadatelů a přizpůsobena dotacím i ostatních
odborů.
V kritériích grantů volný čas dětí se doplňuje: projekty na otevřené akce pro veřejnost budou upřednostněny.
( pro: 5
proti: 0
zdržel se: 1 )
Komise výchovy a vzdělání doporučuje RM ke schválení kritéria pro přiznání dotací v programu
podpory org. pracujícím s dětmi a mládeží – školy a školská zařízení a volný čas mládeže.

5. Informace - stravování v CŠJ - zdravá výživa, jídelníček.....
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 pro děti s rozšířením nabídky zeleniny, zeleninových salátů, ovoce
a s podáváním nápojů bez uměl. sladidel a konzervantů.
6. Diskuse
Diskuse probíhala v průběhu řešení jednotlivých bodů programu.

