
2. Zápis ze schůze ŠKOLSKÉ A KULTURNÍ KOMISE ze dne – 26.6.2019

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

                         Eva Kratochvílová
Martina Klementová

                          Adéla Kummerová
 Pavel Šebesta

Hosté: Václav Novák 

Omluveni: 0

Nedostavil se: Čeněk Hlavatý

Program:  
1. Zhodnocení akcí za 1. pololetí
2. Plánované akce na další období
3. Školská část komise – ZŠ, MŠ, ZUŠ
4. Diskuse
5. Doporučení pro radu

1. Komise zhodnotila akce za 1. Pololetí. Komise se scházela v průběhu jara několikrát 
na pracovních schůzkách k jednotlivým akcím.
Všechny pořádané akce se uskutečnily dle plánu a byly úspěšné. Akce pro mládež 
Úniková hra v Praze se zúčastnilo 26 dětí, doplácela se 100,-Kč na dítě a doprava. Děti
byly pojištěny. Divadlo – premiéra mšenského divadla měla velký úspěch a velkou 
návštěvnost, vybrané dobrovolné vstupné odevzdáno městu. Dětský den bohužel 
zkazilo počasí, i tak se dětem akce líbila, bylo vybráno dobrovolné vstupné, které bylo
odevzdáno městu. Tematický koncert v evangelickém kostele proběhl na Noc kostelů.
První koupání – bez organizačních problémů, akce proběhla stejně jako každý rok. 
Plovárna měla již 15té  výročí, organizačně zvládnuta, problémy s občerstvením. Je 
třeba v budoucnu řešit.

2. Komise projednala jednotlivé akce, které se připravují v průběhu prázdnin a září, 
garanti přednesli své požadavky a shrnuli, jak jsou akce připraveny. Jedná se o 
poslechové večery na náměstí, beseda na koupališti, Poslední koupání a koncert 
dechové hudby v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Vše je organizačně 
zajištěno a připraveno. Jednat se bude ještě s TS města o technickém zajištění.



Projednána byla i nabídka divadelního představení od Válkova kočovného divadla 
Praha – komise dospěla k závěru, že divadlo má pro nás těžko splnitelné podmínky na
technické zajištění.
Projednán rámcový návrh akce k výročí 17.11  - s ohledem na současnou politickou a 
finanční situaci se komise rozhodla, že akce proběhne v komornějším formátu, akce 
bude probíhat na několika místech souběžně – výstava fotografií, beseda, písničkář, 
divadlo a koncert a to převážně opět z vlastních uměleckých zdrojů města. 
Podrobnější program se projedná na další schůzce v září.

3. Školská část komise:
             ZŠ – k zápisu 35 dětí, přijato 23; plánovaná jedna 1. třída – paní učitelka Tylová;            

              přijata nová učitelka ČJ, NJ, AJ
MŠ – zápis 12 dětí, přijato 12 dětí; přednostně přijaty děti ze školského obvodu MŠ  

      Mšeno; přijata nová učitelka za MD – kvalifikovaná;
      ZUŠ – pouze informace o HO – talentové zkoušky proběhly, předpoklad 90 žáků,     
      přesné výsledky budou známé v září; vyhlášeno výběrové řízení na učitele kytara a 
      klávesy;

4. Diskuse: Komise diskutovala o akci k výročí 17. 11. 1989 – tato akce probíhá 
celorepublikově a všichni umělci kteří jsou tematicky zaměřeni nebo osobně vázáni 
k této době, jsou již angažováni ve velkých městech, proto bude třeba pojmout akci 
v komornějším stylu.

5. Kulturní a školská komise města Mšena nemá žádná doporučení pro radu města.

Zápis provedla: Svobodová Dana


