Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Zápis z II. jednání komise pro vzdělávání a školství
ze dne 18. května 2017

Přítomni:

Mgr. Hana Klementová (předsedkyně), Mgr. Milada Hladíková, Bc. Ivana
Roubíčková, Mgr. Dagmar Tesařová, Monika Durdisová, Bc. Jan Hrovatitsch,
(členové), Marie Valentová (zapisovatelka)

Omluveni:

PhDr. Jiří Konvalinka, Mgr. Alexander Petrišče, Mgr. Eva Pěkná, Drahomíra
Pištorová, Mgr. Alena Kořínková,

Hosté:

Květa Marková

Program:
I.
Zahájení
II.
Přivítání členů v ZUŠ
III.
Zápis dětí do škol/ mateřské školy
IV.
Různé
V.
Prohlídka ZUŠ Štětí
VI.
Závěr

I. Zahájení
Předsedkyně komise přivítala přítomné na II. jednání komise v roce 2017, které se konalo
v koncertním sále ZUŠ Štětí a konstatovala, že se komise sešla v usnášeníschopném počtu.
II. Přivítání členů komise v ZUŠ
Ředitel ZUŠ Bc. Jan Hrovatitsch přivítal členy komise pro vzdělávání a školství v koncertním sále
ZUŠ a představil svoji zástupkyni Květu Markovou.
Pozval členy komise na slavnostní otevření nového ateliéru spojené s prvním ročníkem celostátního
happeningu základních uměleckých škol „ZUŠka OPEN před aťasem“, který se bude konat dne
30. 5. 2017 mezi 13 a 18 hodinou před novým ateliérem ZUŠ.
Seznámil členy s aktivitami ZUŠ a plánovanými akcemi jako např. :
19. - 21. 6. 2017 - nábor do nového dramatického oboru, který by se měl otevřít od září
2017 v prostorech ZUŠ
7. 6. 2017
- koncert na malém sále Kulturního střediska
19. 6. 2017 - koncert pěveckého oddělení v Kině
26. 5. 2017 - koncert v Hospici v Litoměřicích
16. 6. 2017 - přijímací zkoušky do oboru populární a sborový zpěv
Vrcholí přípravy na otevření nového ateliéru a jeho vybavení.
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III. Zápis dětí do základních škol/ mateřské školy
Zástupci školských zařízení informovali členy komise o výsledcích zápisů do základních a
mateřských škol.
Škola
T.G.M.
Školní
Ostrovní
Speciální
Mateřská

Počet dětí u zápisu
26
61
55
111

Přijato
21
48
38
3
94

Nepřijato
5
1

Odklad
5
8
16

Přípravka

10 - 15

17

IV. Různé
ZŠ T.G. Masaryka – Rada města Štětí jmenovala novou paní ředitelku, která se byla seznámit se
školou a se zaměstnanci. Svého zástupce se školou neprojednávala.
Knihovna - 9.6.2017 pasování prvňáčků, kde děti dostanou knížku a různé dárečky
- ve spolupráci se ZUŠ – vytvořen pětiletý výtvarný projekt – UMPA umění z papíru
(různé kategorie pro děti od první třídy do 99 let pro Litoměřický okres). Slavnostní
předání proběhne na radnici. Každý rok jiné téma. Letos – „Člověk součástí planety“.
- poslední týden v srpnu a první týden v září proběhne revize knihovního fondu
- od 2. 10. 2017 – virtuální universita třetího věku – téma včelařství a české dějiny
Šachy - členská základna – 12 členů
- velké úspěchy
- chystají letní tábor
- poslední turnaj letos - polofinále na mistrovství Čech
- dvě děti na listině talentů kraje
V. Prohlídka ZUŠ Štětí
Bc. Jan Hrovatitsch ukázal členům komise učebny a prostory ZUŠ. Také je seznámil s některými
vyučujícími.
VI. Závěr
Předsedkyně komise poděkovala členu komise Bc. Janu Hrovatitschovi za realizaci zasedání
komise v prostorách ZUŠ a ukončila jednání v 16:00 hod.
Příští jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 21.9.2017 od 14:00 hod v Mateřské škole Klubíčko.
Ve Štětí dne 19.5.2017
Zapsala:

Marie Valentová

Ověřila:

Mgr. Hana Klementová
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