
3. Zápis ze schůze ŠKOLSKÉ A KULTURNÍ KOMISE ze dne – 18.9.2019

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

                         Martina Klementová
                          Adéla Kummerová

Pavel Šebesta

Hosté: 0 

Omluveni: Eva Kratochvílová

Nedostavil se: Čeněk Hlavatý

Program:  
1. Návrh rozpočtu pro rok 2020
2. Plánované akce na další období 
3. Školská část komise – ZŠ, MŠ, ZUŠ
4. Diskuse
5. Doporučení pro radu

1. Komise sestavila plán akcí na rok 2020 a s tím i potřebný finanční rozpočet. 
Plán akcí a jejich financování je přiložen k zápisu. Plán je zatím bez konkrétních 
termínů. Ty budou doladěny nejpozději do konce ledna 2020 a předány paní Martině 
Hanzlové ke zveřejnění na stránkách města a v tištěném kalendáři.

2. Komise projednala jednotlivé akce, které se připravují do konce roku.
a) Akce k výročí oslav 17.11. - bude v komornějším duchu, proto se nebude jmenovat 
oslavy ale vzpomínkový den apod. 
Komise se dohodla na snížení plánované ceny těchto oslav z 87 000,- na maximálně 
37 000,-. Program opět z větší části zajistí místní spolky a hudebníci, byla objednána 
cateringová služba k zajištění kvalitního občerstvení pro účinkující a všechny 
návštěvníky. Garant akce, Dana Sobotková, seznámila členy komise s programem a 
organizačními detaily akce  
b) Diskotéka pro děti proběhne, přesný termín ještě Adéla Kummerová doladí s paní 
Nečasovou
c) 3. 11. 2019 divadelní vystoupení neratovického divadla ve Mšeně, akce proběhne 
v Sokolovně; požádat radu o souhlas s dobrovolným vstupným;
d) 3. 11. 2019 vystoupí v evangelickém kostele Intermezzo, pan Šimek žádá od 
kulturní komise doplnění této akce do kalendáře akcí a o příspěvek 2 000,- pro 
vystupující soubor. V srpnu ušetřil pan Šimek na akci Beseda se známou osobností 
1 500,- Kč, akce pro mládež stála o cca 5 000,- méně. Komise nemá výhrady podpořit 



tuto kulturní akci ve výši 2 000,- Kč, zvláště když jde o místní hudební těleso. Požádat 
radu o souhlas.

3. Školská část komise:
ZŠ: 

: stav žáků k 1.9.2019 celkem 317 (chlapců 169, dívek 148), 13 tříd, 3 školní družiny, 
školní jídelna 299 strávníků (244 dětí, 33 dospělých a 22 cizích)
: 41 zaměstnanců, 3 externí zaměstnanci a 9 asistentů pedagoga; jedna učitelka 
nastoupila na MD, přijata na zástup nová
: IROP 6 900 900,- Kč, vybudováno 5 nových tříd, bezbariérové přístupy
: Obědy zdarma od MŠMT čerpají 2 děti, dalších 9 dětí bude čerpat od října od další 
organizace
: MŠMT podpora plavání
MŠ:
: stav dětí k 1.9.2019 celkem 65 (dívek 28, chlapců 37), 3 třídy, školní jídelna 75 
strávníků ( 65 dětí, 10 dospělých)
: 12 zaměstnanců (1 na mateřské dovolené), 2 externí zaměstnanci, 1 asistent 
pedagoga
: mateřská škola se poprvé zapojila do projektu Šablony, čeká na schválení žádosti ve 
výši 230 000,- Kč
ZUŠ:
: celkem 400 žáků, z toho 325 žáků výtvarný obor, 75 žáků hudební obor; 
: celkem 6 pedagogů – 3 HO, 3 VO;

4. Diskuse: Komise diskutovala o organizačních problémech při zajišťování 
technické stránky akcí, předsedkyně vznese nejprve dotaz na starostu města; 

5. Kulturní a školská komise města Mšena žádá radu města:
a) souhlas s dobrovolným vstupným na divadelní představení dne 3.11.2019

b) souhlas s doplněním akce v evangelickém kostele do kalendáře akcí a s finanční 
podporou ve výši 2 000,- Kč pro vystupující hudební soubor Intermezzo.

Zápis provedla: Svobodová Dana




