
ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ KOMISE zápis č. 8 ze dne 12. 9. 2018

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

                       Eva Kratochvílová
                       Adéla Kummerová

Martina Klementová

Hosté: Hana Nečasová – radní, omluvena

Omluveni: Čeněk Hlavatý
                       Pavel Šebesta

Denisa Frydrychová

Program:  
1. Školy – zahájení školního roku 2018/2019
2. Oslavy 100 let vzniku republiky 
3. Diskuse

1. Mateřská škola Mšeno 

 naplněna kapacita 65 dětí - 3 třídy; 

 zůstává stejný počet zaměstnanců (5,5 pedagogů, 0,5 asistent pedagoga, 1,16 
provozní zaměstnanci, 2,05 školní jídelna, 2 dohody účetní); 

 po zápise se o místo hlásilo jedno předškolní dítě (přistěhovalo se), kterému 
z důvodu naplněné kapacity školy nebylo možné vyhovět.

Základní škola Mšeno

 313 žáků (1. stupeň 151, 2. stupeň 162); 3 oddělení družiny a jedno oddělení 
kroužky; velký personální nárůst, především AP; celkem 40 zaměstnanců, z toho 2 
nové síly za MD (24 pedagogů, 8 asistentů pedagoga, 8 nepedagogů);

 podařilo se získat dotaci z IROP 8 000 000,- na vytvoření bezbariérové školy a 
4 nové učebny, dotace musí být vyčerpána do října 2019;

  6 dětí čerpá obědy zdarma, MŠMT částečně hradí plavecký výcvik;

 vánoční jarmark 13. 12. 2018

 školní jídelna má 232 dětských strávníků + 49 dospělých (z toho 18 cizích 
strávníků); zaměstnanci 3 plné úvazky, na výpomoc přes výdej jeden zaměstnanec na 
částečný úvazek);



Základní umělecká škola Mšeno

 hudební obor 3 pedagogové na plný úvazek + praktikantka konzervatoře na 
elektrické klávesové nástroje; 85 žáků; 

 výtvarný obor 3 pedagogové na plný úvazek + pedagog na částečný úvazek; 
315 žáků (informace podané emailem);

2. Oslavy 100 let republiky 

 členové kulturní komise se rozhodli zorganizovat spolu s dalšími místními spolky 
ještě jednu akci spojenou s oslavami 100 let výročí republiky; akce se bude konat 28. 
10. 2018 v sokolovně; 

předběžně se plánuje na společný plakát spojit akce Sokola Běh Debří od 9:00 hodin,
Okrašlovacího spolku od 10:00 hodin sázení Lípy Svobody na začátku Františkovy 
aleje a kulturní akci města Oslavy 100 let republiky v sokolovně; 

návrh programu: odpolední tvořivé dílny pro děti (zajistí RC), podvečer hudební a 
divadelní program (Fanta (je) Bidlo, Mšenští divadelníci), večerní koncert (Brigita 
Klementová s kapelou);

prostředí sokolovny by mělo imitovat prostředí prvorepublikové kavárny, 
občerstvení zajistí sokolové; 

vstupné zdarma (komise se domluvila, že by nebylo vhodné při oslavách tohoto typu 
vybírat vstupné);

3. Diskuse

 Martina Klementová předala komisi informaci od pana starosty 
o plánovaném průvodu dechové hudby (zařizuje pan J. Šebesta) v sobotu 27. 10. 2018,
komise nemá k dispozici dostatek informací; D. Svobodová bude kontaktovat pana 
starostu, zjistí, jak komise má s touto informací naložit; 

 po telefonickém hovoru s panem starostou předala DS členům 
komise informaci, že tento průvod nebudeme zařazovat do oslav pořádaných městem, 
protože se koná v jiném termínu než oslavy;

Zápis provedla: Svobodová Dana


