
Zápis ze schůze ŠKOLSKÉ A KULTURNÍ KOMISE ze dne – 5.2.2020

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

                         Eva Kratochvílová
Pavel Šebesta

Hosté: 0
Omluveni: Kummerová Adéla

Klementová Martina
Bidlo David

Nedostavil se: Čeněk Hlavatý

Program:  
1. Kulturní komise - plán akcí – termíny, zajištění
2. Školská komise - zápisy
3. Diskuse
4. Doporučení pro radu

1. Kulturní komise projednala plán akcí dle předloženého rozpočtu, dohodla se na 
zajištění nejbližších akcí:
: pátek 13.3.2020 divadelní představení divadla z Benátek nad Jizerou v Sokolovně ve 
Mšeně – zajišťuje divadelní spolek Mšeno; vstupné dobrovolné
: sobota 4.4.2020 akce pro děti  - zájezd do Prahy bude zajišťovat Eva Kratochvílová; 
pojištění dětí, objednávka autobusu a vstupenek; 

: sobota 30.5.2020 Den dětí v Debři – Pohádkový les; zajišťuje Mgr. Jiřina Trunková; 
schůzka domluvena na 29.4.2020 – organizační záležitosti k této akci;

: plán tematických koncertů na náměstí – zajištění kapel na tyto koncerty, termíny – 
bude upřesněno do příští schůzky komise – Mgr. Klementová, D. Bidlo;

2. Školská komise
: termíny zápisů do ZŠ Mšeno – 7.-8.4.2020; rodiče budou zváni osobním dopisem; 
: termín zápisu do MŠ – 6.5.2020 od 8 hodin do 15 hodin; termín vyvěšen na 
webových stránkách školy, budou vyvěšeny plakáty; kritéria pro přijímání dětí 
zůstávají stejná jako v minulém roce; ředitelka dá radě města termíny i kritéria na 
vědomí;
: ředitelky projednaly problém ohledně dvou dětí s jazykovou bariérou a jejich nástup
do ZŠ; 



: předpokládaný počet dětí k zápisu do ZŠ Mšeno, které docházely do MŠ Mšeno je 33
dětí, doporučeny PPsP jsou v současné době 4 odklady povinné předškolní docházky;

3. Diskuse: komise projednala způsob technického zajištění akcí – dohodla se, že 
požadavky bude zasílat elektronicky přímo k rukám tajemníka města Mšena;
komise se dohodla, požádat radu města o jednorázové schválení dobrovolného 
vstupného na konkrétní akce pořádané v roce 2020 ; 

4. Kulturní a školská komise města Mšena doporučuje radě schválit vybírání 
dobrovolného vstupného na tyto akce pořádané kulturní komisí města Mšena:

divadelní představení pro děti a dospělé (4 akce v průběhu roku)
Dětský den v Debři
Diskotéka pro děti
Koncert pro Světlušku (výtěžek bude odevzdán na charitativní účely konta Světlušky)

Zápis provedla: Svobodová Dana


