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DDůůvody realizace projektuvody realizace projektu
DDěětsktskéé zastupitelstvo (DZ) mzastupitelstvo (DZ) měěsta Litomsta Litoměřěřiceice

HlavnHlavníím cm cíílem tohoto projektu je, dlem tohoto projektu je, dáánníí
momožžnosti aktivnnosti aktivníího se podho se podíílenleníí dděěttíí
a mla mláádedežže na zkvalitne na zkvalitněěnníí žživota ve ivota ve 
mměěststěě LitomLitoměřěřice a jeho regionu. ice a jeho regionu. 

Mezi dalMezi dalšíší ppřříínosy patnosy patřříí: : 
vytvovytvořřeneníí zzáázemzemíí pro vyslovenpro vysloveníí nnáázorzorůů
a na náámměěttůů dděěttíí a mla mláádedežže, e, 
„„jinýjiný““ úúhel pohledu dhel pohledu děěttíí a mla mláádedežže na e na 
dandanáá ttéémata, zpmata, způůsoby soby řřeeššeneníí
problprobléémmůů,,
rozrozššiiřřovováánníí ppřřííleležžitostitostíí seznamovseznamováánníí a a 
uuččeneníí dděěttíí a mla mláádedežže demokratickým e demokratickým 
procesprocesůům a vyum a využžíívváánníí demokratických demokratických 
prostprostřředkedkůů,,
rozvoj komunikarozvoj komunikaččnníích dovednostch dovednostíí, , 
zvyzvyššovováánníí sebedsebedůůvvěěry, sebery, sebeúúcty a cty a 
zodpovzodpověědnosti ddnosti děětských zastupiteltských zastupitelůů, , 
výchova k aktivnvýchova k aktivníímu obmu obččanstvanstvíí. . 



Vznik Vznik 
DZ mDZ měěsta Litomsta Litoměřěřiceice

DDěětsktskéé zastupitelstvo bylo zastupitelstvo bylo 
zalozaložženo v prosinci roku 2002 na eno v prosinci roku 2002 na 
zzáákladkladěě iniciativy nevliniciativy nevláádndníí
neziskovneziskovéé organizace, Storganizace, Střřediska ediska 
ekologickekologickéé výchovy a etiky výchovy a etiky 
Rýchory SEVER, Rýchory SEVER, 
a reprezentanta reprezentantůů sensenááttůů, , 
parlamentparlamentůů jednotlivých jednotlivých šškol kol 
mměěsta Litomsta Litoměřěřice. ice. 

DDůůleležžitým aspektem pro vznik a itým aspektem pro vznik a 
ppůůsobensobeníí DZ LitomDZ Litoměřěřice byl  ice byl  
MMěěstský stský úúřřad Litomad Litoměřěřice, jenice, jenžž
ppřřijal jiijal jižž od zaod začčáátku Dtku Děětsktskéé
zastupitelstvo jako  svzastupitelstvo jako  svéého ho 
regulreguléérnrníího partneraho partnera..



Struktura Struktura 
DZ mDZ měěsta Litomsta Litoměřěřiceice

DDěětsktskéé zastupitelstvo se sklzastupitelstvo se sklááddáá
vvžždy ze dvou zdy ze dvou záástupcstupcůů zzáákladnkladníí
nebo stnebo střřednedníí šškoly mkoly měěsta.sta.
V souV souččasnasnéé dobdoběě se DZ  se DZ  
LitomLitoměřěřice sklice sklááddáá ze zze záástupcstupcůů 7 7 
zzáákladnkladníích a 2 stch a 2 střřednedníích ch šškol, mkol, máá
tedy 18 tedy 18 ččlenlenůů..
ČČlenovlenovéé mměěstskstskéého zastupitelstva ho zastupitelstva 
jsou volenjsou voleníí zzáástupci stupci šškolnkolníích ch 
sensenááttůů, parlament, parlamentůů..



Aktivity Aktivity 
DZ mDZ měěsta Litomsta Litoměřěřiceice

ttéématicky zammaticky zaměřěřenenáá pravidelnpravidelnáá
zasedzasedáánníí (nap(napřř. z. záázemzemíí pro volný pro volný ččas, as, 
doprava, doprava, žživotnivotníí prostprostřřededíí))
kulatkulatéé stoly pro stoly pro žžááky a studentyky a studenty
úúččast na specializovaných exkurzast na specializovaných exkurzííchch
vvííkendovkendovéé pobyty zampobyty zaměřěřenenéé na na 
sebepoznsebepoznáánníí a vzda vzděělláávváánníí
popořřááddáánníí akcakcíí pro vepro veřřejnost (Den ejnost (Den 
ZemZeměě a dala dalšíší))
podpora vzniku a rozvoje podpora vzniku a rozvoje šškolnkolníích ch 
sensenááttůů
vzdvzděělláávváánníí –– osvojenosvojeníí si znalostsi znalostíí, , 
dovednostdovednostíí a postoja postojůů (z(záásady sady 
demokracie, komunikace kritickdemokracie, komunikace kritickéé
mymyššlenleníí, zodpov, zodpověědnosti, sebevdnosti, sebevěědomdomíí
apod.)apod.)
setksetkáávváánníí s podobnými skupinami z s podobnými skupinami z 
jiných mjiných měěst st ČČRR
realizace vlastnrealizace vlastníích projektch projektůů



ZasedZasedáánníí
DZ mDZ měěsta Litomsta Litoměřěřiceice

DDěětsktskéé zastupitelstvo zasedzastupitelstvo zasedáá jednou jednou 
za 14 dnza 14 dníí. . 

DDěěttššttíí zastupitelzastupiteléé diskutujdiskutujíí nad nad 
aktuaktuáálnlníími tmi téématy a vyslovujmaty a vyslovujíí svsvéé
nnáázory týkajzory týkajííccíí se se žživota ve mivota ve měěststěě. . 
ZabývajZabývajíí se tse téématickými oblastmi: matickými oblastmi: 
a) volný a) volný ččas das děěttíí a mla mláádedežže e 
b) b) žživotnivotníí prostprostřřededíí
c) c) žživota ve ivota ve šškolkoláách ch 
d) patogennd) patogenníí vlivy pvlivy půůsobsobííccíí na dna děěti ti 
(drogy, alkohol, prevence kriminality) (drogy, alkohol, prevence kriminality) 

NNáázory, postoje a zpzory, postoje a způůsoby soby řřeeššeneníí
problprobléémmůů dděětských zastupiteltských zastupitelůů jsou jsou 
sumarizovsumarizováány a pny a přřededáávváány na ny na 
veveřřejných setkejných setkáánníích zch záástupcstupcůům mm měěsta sta 
LitomLitoměřěřic a nezic a nezřříídka jsou inspiracdka jsou inspiracíí čči i 
motivem pro konkrmotivem pro konkréétntníí aktivity na aktivity na 
zlepzlepššeneníí kvality kvality žživota ivota čči i žživotnivotníího ho 
prostprostřřededíí ve mve měěststěě. . 



NejvýznamnNejvýznamněějjšíší aktivity DZ aktivity DZ 
v roce 2004v roce 2004

SpolupoSpolupořřáádali jsme akce pro vedali jsme akce pro veřřejnost:ejnost:
Den ZemDen Zeměě
Den dDen děěttíí
BBěěh Terryho Foxeh Terryho Foxe

Organizovali jsme:Organizovali jsme:
PejskaPejskařř ppřříítel mtel měěstasta
Recyklujte (s) EU!Recyklujte (s) EU!
Kulatý stKulatý stůůl s pedagogy  l s pedagogy  „Š„Šikana a krikana a kráádedežže na e na šškolkolááchch““
MotivaMotivaččnněě –– vzdvzděělláávacvacíí pobyt pro pobyt pro ččleny DZleny DZ



KonkrKonkréétntníí aktivity realizovanaktivity realizovanéé
v roce 2004 v roce 2004 -- I. I. ččáástst

„„PEJSKAPEJSKAŘŘ PPŘŘÍÍTEL MTEL MĚĚSTASTA““

DDěětsktskéé zastupitelstvo mzastupitelstvo měěsta Litomsta Litoměřěřice ve spoluprice ve spoluprááci ci 
s Ms Měěstským stským úúřřadem Litomadem Litoměřěřice zajistilo v ice zajistilo v ččervnu ervnu 
2003 ve m2003 ve měěststěě rozmrozmííststěěnníí kokoššůů na psna psíí exkrementy. exkrementy. 
Rozhodlo se tak na zRozhodlo se tak na záákladkladěě anket, kteranket, kteréé probproběěhly na hly na 
ttéémměřěř vvššech litomech litoměřěřických ických šškolkoláách. ch. 

JelikoJelikožž mmáálo kdo vlo kdo věědděěl, kde jsou tyto kol, kde jsou tyto košše e 
rozmrozmííststěěny, rozhodlo se Dny, rozhodlo se Děětsktskéé zastupitelstvo zastupitelstvo 
vytvovytvořřit propagait propagaččnníí kampakampaňň jejjejíížž sousouččááststíí byla i akce byla i akce 
pro vepro veřřejnost nazvanejnost nazvanáá „„PEJSKAPEJSKAŘŘ PPŘŘÍÍTEL MTEL MĚĚSTASTA““. . 
Jednalo se o pochod mJednalo se o pochod měěstem, který probstem, který proběěhl dne hl dne 
7. 6. 2004. 7. 6. 2004. ÚÚččastnastnííci se svými pejsky (kteci se svými pejsky (kteřříí byly byly 
podmpodmíínkou) dostali na startu mapu s vyznankou) dostali na startu mapu s vyznaččenou enou 
trasou a ztrasou a zááznamový arch. Obchznamový arch. Obcháázeli kozeli košše oznae označčenenéé
pspsíím logem a u kam logem a u kažžddéého z nich dostali potvrzenho z nich dostali potvrzeníí o o 
tom, tom, žže tudy proe tudy proššli. Na konci trasy dostal kali. Na konci trasy dostal kažždý dý 
zzúúččastnastněěný upomný upomíínkový list a odmnkový list a odměěnu pro svnu pro svéého ho 
pejska. pejska. 



KonkrKonkréétntníí aktivity realizovanaktivity realizovanéé
v roce 2004 v roce 2004 -- II. II. ččáástst

Recyklujte (s) EU!Recyklujte (s) EU!
DDěětsktskéé zastupitelstvo mzastupitelstvo měěsta Litomsta Litoměřěřice ice 
zorganizovalo od 15. listopadu do 15. prosince zorganizovalo od 15. listopadu do 15. prosince 
2004 sout2004 soutěžěž pro pro žžááky 8. tky 8. třřííd zd záákladnkladníích ch šškol kol 
mměěsta Litomsta Litoměřěřice. ice. 
CCíílem projektu bylo prostlem projektu bylo prostřřednictvednictvíím soutm soutěžěže e 
seznseznáámit mit žžááky zky záákladnkladníích ch šškol a vekol a veřřejnost mejnost měěsta sta 
LitomLitoměřěřice sice s jednotlivými stjednotlivými stááty EU a jednty EU a jedníím m 
zz hlavnhlavníích pilch pilíířůřů evropskevropskéé politiky, ochranou politiky, ochranou 
žživotnivotníího prostho prostřřededíí –– oblast toblast třříídděěnníí odpadodpadůů..
ŽŽááci mci měěli za li za úúkol splnit dvkol splnit dvěě aktivity: aktivity: 
vytvovytvořřit typický symbol pro vybranou zemi it typický symbol pro vybranou zemi 
EvropskEvropskéé unie.unie.
Pro potPro potřřeby výstavby znaku vybraneby výstavby znaku vybranéé zemzeměě
EvropskEvropskéé unie mohli pouunie mohli použžíít jakt jakéékoli druhy koli druhy 
recyklovatelných odpadrecyklovatelných odpadůů, krom, kroměě biologickbiologickéého ho 
a nebezpea nebezpeččnnéého.  ho.  
Sestavit informaSestavit informaččnníí panel o danpanel o danéé zemi, který zemi, který 
musel obsahovat informace o vybranmusel obsahovat informace o vybranéé zemi,  zemi,  
obecnobecnéé informace o informace o žživotnivotníího prostho prostřřededíí a a 
konkrkonkréétntněě oblasti toblasti třříídděěnníí odpadodpadůů



KontaktnKontaktníí úúdajedaje

http://http://www.detskezastupitelstvo.net www.detskezastupitelstvo.net 
ee--mail:mail: severltm@centrum.cz, tomzika@volny.czseverltm@centrum.cz, tomzika@volny.cz

tel.: tel.: 416 734 838416 734 838
adresa: adresa: SEV SEVER, DSEV SEVER, Děětsktskéé zastupitelstvo mzastupitelstvo měěsta sta 

LitomLitoměřěřiceice
Na Valech 53, 412 01 LitomNa Valech 53, 412 01 Litoměřěřiceice

kontaktnkontaktníí osoby:osoby:
TomTomášáš Zika Zika –– starosta DZ starosta DZ 

Miroslav Chlumský Miroslav Chlumský –– koordinkoordináátor projektu DZtor projektu DZ

DDěětsktskéé zastupitelstvo mzastupitelstvo měěsta Litomsta Litoměřěřice 2005ice 2005

http://www.detskezastupitelstvo.net
http://www.detskezastupitelstvo.net
mailto:severltm@centrum.cz
mailto:tomzika@volny.cz
mailto:severltm@centrum.cz
mailto:tomzika@volny.cz

