
Zápis z KSŠZ dne 8. 9. 2021 
 
 
 
Přítomni: Marcela Zvelebilová, Alena Ševčíková, Kateřina Tomíčková, Jana Doláková 
Nepřítomni: Michal Kohout a Jakub Petřina 
 
 
 
 

1. ZŠ, MŠ – informace k minulému škol. roku a začátku nového školního roku, údržba, 
prázdninové projekty, noví učitelé  
MAP III – já ve výboru, Ferkl – finanční skupina, Kotalíková – mezigenerační 
ZŠ navštěvujeme cca 1 x za 14 dní 
MŠ 1x měsíčně; nebo se scházíme s vedením 
 
ZŠ – doučování zdarma pro 1. – 4. ročník 
Nová skupina pro cizince 
28 kroužků v ZŠ 
V plánu je lyžařský kurz pro 5. ročník, pro celou školu pak ozdravný pobyt 
Na každé hodině AJ rodilý mluvčí 
2 nové učitelky v ZŠ, 2 v MŠ + asistent 
Nová kotelna a opravena vlhká zeď 
V červnu vysadily děti z 1. tříd strom v parku 
Respirátory pro zaměstnance 
MŠ – odstraněn nebezpečný strom 
 

 
2. DPS a senioři – činnost, plány 

It sen – dotazník vyhodnocení ve Zpravodaji 
DOTACE – 2 mil řeší se, jak nejlépe využít 

 
3. Sociální podpora potřebným občanům 

Raná péče – 5 tisíc na podporu za péči o K. R., pan J. Š. – pečovatelka, úklid 
 

4. Den bez aut – 18. 9. / Katka Tomíčková – stánek s ochutnávkami, Alena Ševčíková 
 

Veřejné fórum – 20. 10. :  8 kulatých stolů, facilitátor, politika NSZM Jana Doláková, 
ředitel – stůl mladých, Bára zapisovatelka – budeme připravovat; 
 
Úkol: Poslat témata 
 
Vítání občánků 22. 9. v měcholupském parku 

 
Ukliďme Česko – 25. 9.  

 
5. Info z Fóra rodinné politiky 



 
Úkol: zpracovat informace na web a do Zpravodaje o možnostech podpory a pomoci 
           (raná péče, hlídání, info linky, finanční pomoc, metodik prevence) 

 
 

6. Info k dotacím – ŽP, MHMP 
ŽP – vyčerpáno – budka, kelímky, kompostéry, štěpkovač 
 

7. Žádosti o příspěvek 
EDA – 5. 000,- Kč 
Klaun – neschváleno, komise nedoporučuje finanční dar 

 
8. Různé 

Stezka – odměny za prázdninovou 
  ZŠ finanční gramotnost 
  Stromy – budeme sázet na jaře 
  Co týden dal - ZV 
   
 
Příští schůzka komise – 4. 10 v 9:00 hodin v zasedačce úřadu; dále pak každé 1. pondělí v 
měsíci 
 
 
 
Zapsala 10. 9. 2021                                             Jana Doláková 
 


