
Zápis č. 6 ze schůze ŠKOLSKÉ A KULTURNÍ KOMISE ze dne 31.1.2018

Přítomni:  Dana Svobodová,  Jiřina Trunková, Dana Dlouhá, Martina Hanzlová, David Bidlo,
Dana Sobotková, Eva Kratochvílová

Hosté: Hana Nečasová – radní
Omluveni:  Martina Klementová, Adéla Kummerová, Denisa Frydrychová, Pavel Šebesta

Nedostavil se:  Čeněk Hlavatý
Program:  

1. Doplnění rozpočtu KK 2018
2. Informace o podzimní akci dětská diskotéka a lampiónový průvod
3. Dětský den
4. Oslavy 100 let republiky a 90 let školy
5. Diskuse
6. Návrhy pro radu

1. Po jednání s panem Pavlem Šebestou byla do plánu akcí doplněna akce Koncert pro 
Světlušku, v návrhu je podíl KK 9 000,-;
Dále bylo komisí navrženo, aby akce pro mládež se napoprvé týkala především školní 
mládeže ve věku 10-15 let; akce TEP Factor, hrazen autobus + příspěvek na vstupné; 
veškeré informace o akci zajistí garant E.Kratochvílová; právní záležitosti má na 
starosti M. Hanzlová (pojištění účastníků, dohled,..); průzkum zájmu dětí zajistí ZŠ;

2. Bohužel došlo opět k nesrovnalostem mezi KK a ZUŠ Mšeno při podzimní akci Dětská 
diskotéka a Koncert pro Světlušku; A. Kummerová několikrát oslovila pana ředitele 
Hlavatého emailem s návrhem na spojení těchto dvou akcí, ani jednou nedostala 
odpověď; v plánu bylo, že diskotéka bude předcházet průvodu dětí a že si děti na 
diskotéce vyrobí lampióny a půjdou do průvodu a následně potom na koncert; 
bohužel do poslední chvíle nebylo jisté, zda se průvod uskuteční, tuto informaci 
dostala pouze ZŠ a to dva dny před konáním akce; přesto na diskotéce pořadatelé 
několikrát během odpoledne zvali návštěvníky do průvodu a akci propagovali; 
bohužel, o akci předem vědělo málo rodičů a proto se průvodu zúčastnilo málo dětí a 
ZUŠ se cítí dotčena. Bohužel jde opět o nezájem o spolupráci ze strany ZUŠ, mateřská 
škola o průvodu nevěděla, proto nebyla schopná podpořit větší účast dětí;

3. Dětský den bude letos z důvodu přírodní kalamity v Debři pořádán na školním hřišti; 
termín 26.5.2018 od 13:00; garant J. Trunková; téma legrační sport – přesný název 
promyslet a návrhy nahlásit garantovi; vstupné dobrovolné – žádost předložit radě;

4. Pomalu spolu se ZŠ ladíme společnou akci oslav – bohužel nebude Hradní stráž; D. 
Bidlo předložil návrhy na jiné kapely; garant projedná s panem starostou parní vlak – 
bude/nebude; členové KK budou garantovi k dispozici, pravidelně se schází pracovní 
skupina ZŠ s garantem, informace poté přenášení na schůzi KK;

5. Diskuse: pouze si členové domluvili termín další schůzky až na 17-18 hodinu, aby se 
pan Šebesta mohl schůze zúčastnit; D. Bidlo domluví s panem Šebestou, v který den a
dobu by byl schopen schůze se zúčastnit a podle toho další schůzku svoláme.



6. Rada bere na vědomí drobnou úpravu v rozpočtu Kulturní komise pro rok 2018 – 
doplnění akce Koncert pro Světlušku za podmínek, že celková výše rozpočtu se 
nemění;

Školská sekce:
Přítomni: Bc. Svobodová Dana, Mgr. Trunková Jiřina, Dlouhá Dana, Hanzlová Martina 

             ZŠ Mšeno:

- Škola se pomalu připravuje na zápis do ZŠ – duben 2018, žádá MŠ Mšeno, aby s předstihem 
poslala děti s návrhem na odklad povinné školní docházky do PPP, aby k zápisu již měly 
vyjádření poradny a lékaře;

- Škola neustále řeší nedostatek kvalifikovaných asistentů pedagoga;

MŠ Mšeno:

- termín zápisu do MŠ pro školní rok 2017/2018 bude ve středu 2.5.2018 od 8:00 hodin do 12:  
a od 13:00 do15:00 hodin, kritéria jsou stanovena 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, děti 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 
v letošním roce nenastaly žádné problémy, děti chodí pravidelně, v případě nepřítomnosti 
jsou řádně omluveny;

- nově přijat asistent pedagoga za dodržení podmínek stanovených zřizovatelem o vyhlášení 
volného pracovního místa; dvě žádosti projednala výběrová komise;

     ZUŠ Mšeno:

- pan ředitel nepřítomen;

     Školní jídelna:

- personálně stabilní;  audit KB proveden Danou Svobodovou;

Městská knihovna Mšeno:

       -     žádné nové informace nejsou;;

Zápis provedla: Svobodová Dana



Financování akcí v roce 2018
datum akce finanční spoluúčast vybrané vstupné garant

duben Kratochvílová E.
26.5.2018 Dětský den -   na hřišti ZŠ                              dobrovolné 3 000,00 Trunková J.

2.6.2018 Běh nadějě a Mšenská 10 + První koupání                    Dlouhá D., Nečasová H.
8.6.2018 Pára + První republika + 90 let školy                      * bez vlaku Sobotková D.

23.6.2018 Plovárna - festival country, folku a bluegrassu Klementová M.
28.7.2018 Dětská diskotéka ve stylu Námořníci Kummerová A.

srpen Beseda se známou osobností - tématický večer na koupališti Šimek M.
1.9.2018 Poslední koupání Hanzlová M.
8.9.2018  Koncert Orfeus aneb putování v podsvětí - Dny kulturního dědictví David Bidlo

28.10.2018 Běh Debří + hudební vystoupení Dlouhá D.
říjen/listopad Dětská diskotéka dobrovolné Kummerová A.

10.11.2018 Koncert pro Světlušku +svatomartinský  lampiónový průvod Šebesta P.
2.12.2018 Rozsvícení vánočního stromu + jarmark Svobodová D.

léto 2 poslechové večery na náměstí - hudební vystoupení Klementová M, Bidlo D.
duben, podzim 2x Divadelní vystoupení ve Mšeně + 1 dětské dobrovolné Klementová M.

Náklady celkem

Akce pro mládež- požadavek 10 problémů města Mšena,      TEP 
FACTOR, děti 10-15 let 15 000,00

5 000,00
15 000,00 2 000,00
50 000,00
30 000,00 13 000,00

2 500,00
4 000,00

15 000,00 7 000,00
10 000,00

6 000,00
2 500,00
9 000,00
7 000,00

14 000,00
15 000,00
200 000,00 22 000,00


