
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise výchovy a vzd ělávání 

konané dne 22.1.2014 od 15:30 v restauraci U kata Prokopa v Litoměřicích  

 Přítomni: 

• Mgr. Petr Hošek 
• Ing. Lukáš Znojemský 
• Mgr. Monika Mejtová 
• Ing. Anna Vytlačilová 
• Mgr. Zuzana Legnerová 
• Mgr. Petr Krňák 
• Mgr. Martin Hrdina 
• Ing. Andrea Křížová 
 

Omluveni: 

• Mgr. Lucie Wasylyszynová 
• Ema Sováková 
 

Nepřítomni:   
 

• Mgr. Milan Zdvořák 
• MUDr. Leoš Vysoudil 

 
 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Program: 

1. Informace o grantech vyhlášených Městem Litoměřice na rok 2014 
2. Informace o zápisech do ZŠ a MŠ 
3. Diskuze 
 
 
 
 

Konec jednání: 17:15 hodin 

Termín příštího jednání:  5.3.2014 v 15.45 hodin  

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

Zasedání komise výchovy a vzdělání se konalo při příležitosti závěru roku 2013 a proběhlo netradičně 
v restauraci U kata Prokopa v Litoměřicích.  

 

 

 

 

 



 

1. Informace o grantech vyhlášených M ěstem Litom ěřice na rok 2014 
 
Městem Litoměřice byly vyhlášeny granty na rok 2014. 
Bližší informace týkající se kritérií k poskytnutí dotací i termíny podání žádostí k jednotlivým dotačním titulům 
lze nalézt na stránkách města http://radnice.litomerice.cz/ v sekci Dotace a Granty. 
 
 
2. Informace o zápisech do ZŠ a MŠ  
 
Zápisy žáků do 1. tříd základních škol na školní rok 2014/2015 proběhnou ve všech šesti základních školách 
zřízených městem Litoměřice i na soukromé základní škole Lingua Universal ve dnech 4. a 5. února 2014 od 
14.00 do 17.00 hodin. Litoměřické mateřské školy by letos mělo opustit cca 290 dětí, kdy tento počet bude 
ponížen o odklady školní docházky a naopak navýšen o děti z okolních obcí, kde nelze předem stanovit 
přesný počet. Předpokládaný počet žáků kteří nastoupí do 1. tříd ve školním roce 2014/2015 by měl být 
zhruba přes 300 dětí. 
Plakáty o zápisu žáků do 1. tříd základních škol jsou vyvěšeny na všech výlepových plochách MKZ 
Litoměřice a informace o zápisu lze nalézt na internetových stránkách jednotlivých škol i na stránkách města 
http://radnice.litomerice.cz/ v sekci Školství kultura a sport. 
 
Zápis dětí do mateřských škol v Litoměřicích na školní rok 2014/2015 se bude konat ve dnech 25. a 26. 
března 2014 od 13.00 do 16.00 hodin. V tyto dny proběhne rovněž zápis i do soukromé mateřské školy 
Lingua Universal a soukromé mateřské školy Dětský koutek s.r.o. Plakáty budou vyvěšeny na všech 
výlepových plochách MKZ Litoměřice koncem února 2014 a informace poté budou nalezeny i na 
internetových stránkách města http://radnice.litomerice.cz/ v sekci Školství kultura a sport i na stránkách 
mateřských škol. 
 

          
         Dny otev řených dve ří 2014 v MŠ  ( od 8.00 – 15.00 hod.  ) 
         

Mládežnická - Lipová 31.1. 
Vančurova - Mašinka 3.2. 
Ladova 1 - Sedmikráska 24.2. 
Alšova - Sluníčko 25.2. 
Ladova 431 - Větrník 25.2. 
Stránského - Kamarád 26.2. 
Revoluční - Beruška 27.2. 
Baarova - Delfínek 3.3. 
Masarykova - Kytička 6.3. 
Eliášova - Paletka 7.3. 
Plešivecká - Pohádka 18.3. 
 
 

        3. Diskuze 
 
      Členové komise vzájemně diskutovali k tématu zápisů do základních i mateřských škol a domlouvali se na  
      vhodném termínu dalšího jednání z důvodů projednávání žádostí o dotace v Programu podpory organizacím   
      pracujícím s dětmi a mládeží – školy a školská zařízení a volný čas dětí  na rok 2014. 
          

 
 

          
 
     
 

 


