
Zápis ze schůze ŠKOLSKÉ A KULTURNÍ KOMISE ze dne – 10.6.2020

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

                         Eva Kratochvílová
Adéla Kummerová
Martina Klementová

Hosté: Nečasová Hana, Novák Václav
Omluveni: Pavel Šebesta

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 
pokračování zajištění nejbližších akcí:
: v průběhu července a srpna zorganizovat plánované letní hudební odpoledne na 
náměstí; 15.8. plánujeme koncert v dopoledních hodinách spojený s jarmarkem – 
zajišťuje Klementová, Bidlo; 28.8. plánovaný odpolední koncert Bee band od 18:00 
hodin – Klementová, Dlouhá, Bidlo; v případě nepříznivého počasí Sokolovna;

: beseda na koupališti – Novák, Šimek téma besedy ještě doladí;

: komise se dohodla na dodržení všech plánovaných akcí dle předloženého plánu po 
zbytek roku, samozřejmě s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a na 
stanovené podmínky MZ (zda bude pořadatel schopen stanovené podmínky dodržet);

2. Školská komise
: ZŠ Mšeno

- Distanční výuka – od 11.3. do 24.5.2020

- zápis – žádost podalo 47 zákonných zástupců dětí (zapsáno 39 dětí; 8 odkladů); 
budou dvě první třídy; předpokládaný nárůst celkového počtu žáků na 330 žáků:

: MŠ Mšeno



- Distanční výuka od 17.3. do 10.5.2020

- Zápis – podáno 32 žádostí, přijato 31 dětí, jedné žádosti nebylo vyhověno (žádost 
byla podána po ukončení termínu zápisu, dítě nepatří do školského obvodu MŠ 
Mšeno, kapacita v tuto chvíli byla naplněna)

3. Diskuse: návrh Václava Nováka na zorganizování cyklu vzpomínkových akcí 
věnovaných slavným rodákům města Mšena; komise doporučila do podzimní schůzky
vypracovat konkrétní návrh ve výhledu alespoň dvou let (pro které rodáky a návrh 
programu akce); 

4. Kulturní a školská komise města Mšena žádá Radu města Mšena o vyjádření, zda má 
zájem o konání akcí dle schváleného plánu akcí pro rok 2020, popřípadě o vyjádření, 
které akce má komise do konce roku vyřadit.
Každá akce se bude přizpůsobovat aktuálním hygienickým požadavkům MZ.

Zápis provedla: Svobodová Dana


