
Zápis z jednání komise pro školství a kulturu 
ze dne 1.3.2017

Přítomni byli: Bc. Svobodová Dana

Mgr. Trunková Jiřina

Mgr. Klementová Martina

Dlouhá Dana

                         Hanzlová Martina

Omluveni:      Mgr. Čeněk Hlavatý

1. ZŠ Mšeno:

- zápis do prvních tříd pro rok 2017/2018 proběhne ve dnech 11. a 12.4.2017 – nově dle 
nového školského zákona jsou zápisy do ZŠ přesunuty na měsíc duben;

- 15. a 16.3. proběhne beseda s Městskou policií Mělník, zdarma, leze domluvit i pro MŠ

- červen 2017 jsou naplánovány atletické závody Máchův kraj

- přidělený mzdový rozpočet pro rok 2017 je prozatím vyrovnaný s potřebami ZŠ Mšeno

MŠ Mšeno:

- termín zápisu do MŠ pro školní rok 2017/2018 bude ve středu 3.5.2017 od 8:00 hodin do 
15:00 hodin, budou stanovena nová kritéria tak, aby byla v souladu s novým školským 
zákonem; přednostně do MŠ Mšeno budou přijímány děti ze školského spádového obvodu 
Mšeno a to dle věku, řazeny budou dle data narození, přednostně předškolní děti 
v posledním roce před nástupem do ZŠ, potom 4 leté, 3leté, mladší jen výjimečně; pokud 
zbydou volná místa, budou zaplněna dětmi bez trvalého bydliště ve školském spádovém 
obvodu Mšeno, opět přednostně předškolními v posledním roce před nástupem do ZŠ, 
teprve potom mladšími;

- povinnost rodičů přihlásit dítě do mateřské školy v posledním roce před nástupem do ZŠ 
vychází z nového školského zákona; ředitelka mateřské školy požádá obce, jejichž děti spadají
do školského obvodu Mšeno o spolupráci – zaslání seznamu těchto dětí včetně kontaktních 
adres;

- leden, únor v mateřské škole velice vysoká nemocnost dětí; tato situace je využita k tomu, že 
si učitelé vyčerpají zbylou řádnou dovolenou z minulého roku;

- přidělený mzdový rozpočet pro rok 2017 je prozatím vyrovnaný s potřebami MŠ Mšeno

    ZUŠ Mšeno:

- pan ředitel nepřítomen;



    Školní jídelna:

- skončeno soudní řízení s paní Křížovou, kuchařkou ŠJ Mšeno, byla shledána nevinnou –  
nezavinila epidemii salmonelózy ve ŠJ při ZŠ Mšeno;

- školní jídelna bude stravné nově zpracovávat v programu Stravné od VIS –došlo 
k modernizace systému evidence poplatků za stravné ve ŠJ Mšeno
     

      Městská knihovna Mšeno:

- zpráva o činnosti viz příloha;

2. Plánované akce:

- nejbližší akce je Dětský den v Debři; 

- termín sobota 27.5.2017 ve 13:00, Sportovní pohádkový les

- mokrá varianta ZŠ Mšeno 

- vstupné dobrovolné – nechat schválit radou města

- problém se zajištěním občerstvení – EET

- garantem akce je Jiřina Trunková , každý člen komise má přiděleny úkoly k zajištění 
bezproblémového chodu této akce;

- další schůzky budou pracovního rázu dle potřeby a budou se týkat zajištění této akce;

 3.     Závěr:

Žádáme Radu města o souhlas s vybíráním dobrovolného vstupného při akci Dětský den v Debři. 
Vstupné bude řádně vyúčtováno. Část je využívána každoročně jako příspěvek ve výši 30 Kč pro 
účinkující, kteří této akci věnují svůj volný čas bez nároku na finanční odměnu; zbylá část bude 
vrácena do rozpočtu města;

Zároveň připojuji poslední návrh programu a rozpočet na oslavy 650 let města Mšena – 
s případnými dotazy nebo připomínkami k tomuto programu se prosím obracejte na garanta akce 
Danielu Sobotkovou.

Zápis provedla Bc. Svobodová Dana


