
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise výchovy a vzd ělání 

konané dne  5.6.2013 od 15:45 v zasedací místnosti ( Pekařská) MěÚ Litoměřice 

Přítomni: 

• Mgr. Petr Hošek 
• Ing. Lukáš Znojemský 
• Ing.  Anna Vytlačilová 
• Mgr. Petr Krňák 
 

Omluveni: 

• MUDr. Leoš Vysoudil 
• Mgr. Monika Mejtová 
• Mgr. Martin Hrdina 
• Ema Sováková 
• Ing. Andrea Křížová 

 

Nepřítomni: 

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

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Program: 

1. Zdravé stolování doma i ve školní  jídelně - info z besedy u kulatého stolu dne 29.5.2013 v CŠJ 
2. Informace z konkurzního řízení na ředitele/ku ZUŠ Litoměřice 
3. Informace o osvětové akci StřevoTour 2013 ( 5.6.2013 od 10.00 do 18.00 hodin v Domě kultury Ltm. ) 
4. Dotace z programu podpory školy a školská zařízení  
5. Diskuse 
 
 

Konec jednání: 16:45 

Termín příštího jednání: září 2013 ( termín bude upřesněn ) 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

I přes menší počet zúčastněných bylo zasedání komise výchovy a vzdělání zahájeno a její předseda Mgr. 
Petr Hošek seznámil členy komise s výše uvedeným programem jednání. 

 

 

 

 

 

 



 

1. Zdravé stolování doma i ve školní  jídeln ě – informace z besedy u kulatého stolu dne 29.5.201 3 
v Centrální školní jídeln ě v Litom ěřicích 
 
Beseda u kulatého stolu se z důvodů malé účasti zájemců ze strany veřejnosti proměnila v konzultaci 
zástupců zřizovatele CŠJ a její ředitelky s odborníky na výživu, a to jak o problematice zdravého stravování, 
skladby jídelníčku, tak i o možných jeho změnách. Postupně budou zaváděny do jídelníčku CŠJ návrhy 
odbornice na školní stravování Mgr. Slavíkové (KHS Teplice), která zároveň zašle vzory jídelníčků jiných 
provozoven v kraji a rovněž i nové receptury. Změny se v jídelníčku CŠJ Litoměřice začnou postupně 
objevovat od začátku nového školního roku 2013/2014. Tento postup byl podpořen i ze stran zúčastněných 
lékařek – MUDr. Podrabské ( diabetolog ) a MUDr. Zímové ( dětský lékař, endokrinolog ). 
 
 
 
2. Informace z konkurzního řízení na ředitele/ku ZUŠ Litom ěřice 
 
Dne 22.5.2013 proběhlo v souladu s Vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a 
konkurzních komisích, konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 
umělecké školy Litoměřice, příspěvkové organizace. Konkurzní řízení probíhalo formou řízeného pohovoru, 
kterého se zúčastnilo 8 uchazečů. Po hlasování o vhodnosti jednotlivých uchazečů proběhlo hlasování o 
pořadí. Konkurzní komisí byla doporučena na jmenování do funkce ředitelky ZUŠ v Litoměřicích Mgr. 
Dominika Valešková. 
Zápis o průběhu konkurzního řízení a návrh na jmenování ředitelky Základní umělecké školy Litoměřice, 
příspěvkové organizace byl předložen na 11. jednání RM dne 28.5.2013.   
RM vzala na vědomí zápis o průběhu konkurzního řízení a jmenuje do funkce ředitelky Základní umělecké 
školy Litoměřice, příspěvkové organizace, Mgr. Dominiku Valeškovou s účinností od 1.8.2013. 
 
 
 
3. Informace o osv ětové akci St řevoTour 2013 ( 5.6.2013 od 10.00 do 18.00 hodin v D omě kultury 
Ltm. ) 
 
Výše uvedená akce se neuskutečnila z důvodů povodní a špatného počasí. 

 
 
 
4. Dotace z programu podpory školy a školská za řízení 
 
Odbor ŠKSaPP měl na rok 2013 v rozpočtu schválenou částku 70.000,-Kč jako účelovou položku  na 
program podpory - školy a školská zařízení. Dotace byly rozděleny mezi žadatele po schválení RM dne 
21.3.2013. 
Tyto dotace jsou splatné na základě dokladů o úhradách, které příjemce předloží poskytovateli do jednoho 
měsíce od konání akce , spolu s předepsaným formulářem vyúčtování dotace. Byla provedena kontrola 
plnění této splatnosti a všechny akce, které probíhaly v měsících březnu, dubnu a částečně i květnu jsou již 
vyplacené.  
 
 
5. Diskuse 
 
Mgr. Petr Hošek informoval členy komise o umístění všech 70 ubytovaných klientů azylového domu 
v Želeticích v evakuačním centru na 7. Základní škole Havlíčkova 32 Litoměřice, které provozuje Naděje. Na 
místě pracují sociální pracovnice a je zajištěna i ostraha.  
 
Mgr. Petr Krňák navrhl vznést dotaz na litoměřické školy, zda mají nějaký vyřazený nábytek, který by mohly 
nabídnout v případě potřeby vytopeným  školám a školkám regionu.  
Základní škola Na Valech by mohla poskytnout do tříd starší vyřazené lavice. Také v případě potřeby je 
možné na škole vyčlenit 2 třídy, které by mohly být využity např. k vyučování dětí z vytopených škol nebo 
školek. 
 
Dagmar Zelená podala informace o školkách a školách regionu, které se potýkají s vytopením a které jsou 
uzavřeny. V případě potřeby umístit dítě z vytopené oblasti do mateřské školy je možno se obrátit na 
ředitelku Českého červeného kříže, Tylova 16, Litoměřice paní Olgu Šotnarovou , která nabídla několik 



volných míst v jejich mateřské škole. 
Členům komise byla předána k posouzení písemná žádost Domu dětí a mládeže Rozmarýn, která byla 
přijata na odboru ŠKSaPP. Tato žádost se týká změny čerpání příspěvku 4.000,-Kč, který byl poskytnut na 
akci Den dětí. Tato akce se z důvodů nepříznivého počasí nemohla uskutečnit a DDM Rozmarýn tímto 
požádal o přidělení tohoto příspěvku na akci „Prezentace činnosti DDM“. 
 
Vzhledem k nízké účasti členů komise, byli požádáni nepřítomní členové, aby se vyjádřili k projednávanému 
bodu. Jejich vyjádření je založeno u originál zápisu. 
 
Členové komise doporu čují částku 4.000,-K č poskytnout DDM Rozmarýnu, ale ne na jimi 
požadovanou novou akci kterou uvád ějí v žádosti, ale navýšit o tuto částku jejich již schválený grant 
a to Orienta ční běh pro školy, který se bude konat v zá ří - říjen 2013.   
Odbor ŠKSaPP p ředloží tento návrh RM na jejím jednání dne 27.6.201 3. 
( pro: 4+ 6          proti: 0          zdržel se: 0  )  
 


