
 ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ KOMISE - zápis č. 7 ze dne 26.4.2018

Přítomni byli: Dana Svobodová
Jiřina Trunková
Dana Dlouhá
Martina Hanzlová
David Bidlo
Dana Sobotková

                         Eva Kratochvílová
                         Pavel Šebesta

Adéla Kummerová

Hosté: Hana Nečasová – radní

Omluveni: Martina Klementová
                          Martina Hanzlová

Denisa Frydrychová

Nedostavil se: Čeněk Hlavatý

Program:  
1. Dětský den
2. Oslavy 100 let republiky a 90 let školy
3. Akce – upřesnění
4. Hodnocení akce pro děti Tep Factor
5. Školská část – zápisy do škol, informace
6. Diskuse
7. Návrhy pro radu

1. Dětský den ( sobota 26.5.2018) – organizátoři se domluvily na organizačním zajištění 
akce, rozdělili si jednotlivé úkoly;

12 stanovišť je již obsazeno; sraz organizátorů 12:00 -12:30 na školním hřišti, začátek 
akce v 13:00 hodin; ulice bude označena cedulí s žádostí pro řidiče, aby byli opatrní;

požádat radu o souhlas s vybíráním dobrovolného vstupného; pan Šebesta projedná 
se ZUŠ, zda se nechce podílet – stanoviště, malování na obličeje; 

2. Oslavy 100 let republiky a 90 let školy (sobota 9.6.2018) – poběží souběžně od 10:00 
hodin do 16:00 hodin před školou a ve škole; kapely i zvukař zajištěni; plakáty má 
škola vlastní, k oslavám města požádat město; konferenciér – Miloš Jíra; garant akce 
Dana Sobotková spolupracuje s realizačním výborem školní akce, program bude 
sladěn tak, aby se doplňoval, ale nepřekrýval; občerstvení zajištěno; paní Nečasová 
informovala o výrobě 5-ti prodejních stánků; pan Šebesta osloví ZUŠ Mšeno, zda se 
nechce spolupodílet;



3. -Okrašlovací spolek připravuje akci k oslavám 100 let republiky – Časem zpět o 100 - 
let; 24.6. Třešňování;

- na koupališti 25.8.2018 pan farář Šimek připravuje besedu na téma 100 let 
republiky, pravděpodobně půjde o průřez tímto časem; 

- 28.7.2018 letní diskotéka na koupališti, téma Námořnická diskotéka; 
pravděpodobně bude vstupné jako na koupaliště, garant Adéla Kummerová, zvažuje 
dobrovolné vstupné, včas předá k projednání radě; 

- přesun akce Orfeus ke Dnům kulturního dědictví o týden později – na 15.9.2018

4. Akce pro děti Tep Factor, která byla pro děti pořádána na základě jejich přání při 
Kulatém stole, se vydařila. Zúčastnilo se 31 dětí; zprávu podala paní ředitelka 
Trunková a Eva Kratochvílová, které vykonaly dohled nad dětmi; do mšenských novin 
byl zaslán článek o průběhu akce;

5. Zápis do ZŠ: přihlášeno 32 dětí z 33 (jedno bez omluvy nedorazilo), 32 přijato, ale 
čeká se ještě na odklady; bude jedna první třída; 
odchází paní učitelka Házová a vychovatelka Dvořáková – nástup na MD; místo 
učitelky obsazeno, na místo vychovatelky vyhlášeno volné pracovní místo, inzerát 
vyvěšen;
Zápis do MŠ: přihlášeno 22 dětí ze Mšena a spádových obcí, všem žádostem 
vyhověno; s rodiči mladších dětí 3 let byl dohodnut odklad podání žádosti, proto 
nebude ve správním řízení žádné dítě odmítnuto; k zápisu do Chorušic bylo posláno 5 
dětí z Vrátna, rodiče se přišli zeptat na to, jestli je šance na umístění jejich dětí v MŠ 
Mšeno, kapacitu naplní děti ze spádového obvodu a proto jim byla nabídnuta 
možnost umístění v MŠ Chorušice, která během léta bude navyšovat kapacitu;

6. Diskuse – článek do novin o akci pro děti Tep Factor- návrh na změnu znění 
(„částečně byl splněn úkol Kulatého stolu“ změnit na „byl splněn jeden z úkolů 
Kulatého stolu“)

7. Souhlas s vybíráním dobrovolného vstupného při akci Dětský den – žádost podá 
garant akce Jiřina Trunková;
Zadat tvorbu plakátu na akci Oslavy 100 let republiky – vytvoření a tisk, s městem 
bude jednat garant Dana Sobotková;

Zápis provedla: Svobodová Dana


