
Zápis ze školské a kulturní komise ze dne 13.09.2017
Přítomni byli: Bc. Svobodová Dana

           Mgr. Trunková Jiřina
           Mgr. Klementová Martina
           Dlouhá Dana

                         Hanzlová Martina
                         Mgr. Čeněk Hlavatý

           Eva Kratochvílová
Dana Sobotková
Hana Nečasová – host

Omluveni: David Bidlo
     Kummerová Adéla
     Frydrychová Denisa

1. ZŠ Mšeno:

- jedna 1. třída, celkem do nich nastoupilo 25 žáků 

-  celkem má základní škola 301 žáků, 1. stupeň 158 žáků  (7.tříd), 2. stupeň 143 žáků  (7.tříd)

- ŠD má 4 oddělení, jedno oddělení 30 dětí, celkem ve ŠD 120 dětí 

- 2 noví pedagogové Mgr. Veronika Skopcová a Mgr. D.Šanovcová

- Jarmark v ZŠ – 14.12.2017, prodej výrobků, vystoupení žáků;

   MŠ Mšeno:

- Celkem 65 dětí, naplněna kapacita; nepřijato 0 dětí;  předškoláků 24, z toho 3 s odkladem 
školní docházky; 

- 5 pedagogů na plný úvazek;  jeden nový nekvalifikovaný pedagog úvazek 0,5 na překrývání 
učitelů dle požadavků RVP; zůstává jeden nekvalifikovaný pedagog má v rámci DVPP 
získanou odbornost Asistent pedagoga a Asistent logopeda a velmi pozitivně byl hodnocen 
ČŠI; 5 provozních zaměstnanců, 2 účetní na dohodu;

- Škole se daří každoročně získávat finanční prostředky z jiných zdrojů formou sponzorských 
darů, ročně průměrně kolem 50 000,- Kč;  finanční prostředky z výzev a grantů je 
problematické získat pro malou mateřskou školu;

- Plánovaná oslava 90 let školy, termín naplánován na stejný den jako Pára 9.6.2018

       ZUŠ Mšeno:

- Celkem 411 žáků; výtvarný obor 320 žáků, hudební obor 91 žáků;

- 9 pedagogů (5 HV, 4 VV), 3 provozní zaměstnanci, 1 dohoda mzdová účetní



- Plánováno na rok 2016/2017 v nejbližší době  11.11.2017 od 18:00 koncert pro Světlušku 
v kostele sv. Martina, v 17:00 od ZUŠ půjde lampionový průvod;

- Návrh na doplnění nového člena KK Mgr. Pavla Šebesty ml.

    Školní jídelna:

- 206 strávníků z řad žáků, 26dospělých (zaměstnanci) a 13 cizích strávníků + 10 nepravidelně 
stravovaných;  nárůst zhruba o 30 obědů oproti minulému roku;

- Dvě nové kuchařky – Hladká, Frydrychová; náhrada za odchody do důchodu, počet 
zaměstnanců ŠJ zůstává nezměněn;

2. Plánované akce:

nejbližší akce je Rozsvícení vánočního stromu na náměstí ve Mšeně 3.12.2017; od 15:00 Jarmark 
a v 16:00 zahájí vystoupení Intermezza kulturní program; každá škola připraví krátké vystoupení 
pro účastníky akce; MŠ dárečky pro návštěvníky, ZŠ vánoční cukroví, ZUŠ vánočky, plakáty – 
návrh do konce září, Sokol občerstvení svařené víno; Vánoční strom zajistí Město Mšeno včetně 
osvětlení, úvodní slovo pronese pan starosta, stromu požehná pan farář;

moderovat bude Václav Novák, zajistí i osvětlení;

mokrá varianta ve škole, poté přesun na náměstí rozsvítit strom;

repertoár předat Martině Klementové do konce října

oslovit Pavla Nečase ohledně organizačního zajištění, prodejce na Jarmark – Martina Hanzlová

Diskotéka pro děti – nekonala se kvůli počasí v létě, bude přesunuta do Sokolovny Mšeno, 
termín je plánován na 11.11.2017 a měla by předcházet akci svatomartinský průvod; začátek 
14:00, vstupné dobrovolné; téma pyžamová párty; možnost vyrábět lampiony do průvodu – bude
předcházet dohoda se ZUŠ;

4. Termín další schůzky:  čtvrtek 19.10.2017 v MŠ Mšeno od 15:30 hodin; účast všech nutná , 
plánování akcí a sestavování rozpočtu pro rok 2018

 5. Závěr: Doporučení pro radu města

Žádáme Radu města o 

: schválení nového člena KK Mgr. Pavla Šebesty – ZUŠ Mšeno

: schválení vybírání dobrovolného vstupného při akci Dětská Diskotéka dne 11.11.2017; výtěžek 
bude částečně využit na pokrytí nákladů na tuto akci a bude městu řádně vyúčtován garantem 
akce Adélou Kummerovou;

      Zápis provedla Bc. Svobodová Dana


