
Zápis ze schůze ŠKOLSKÉ A KULTURNÍ KOMISE č.3 ze dne – 7.10.2020

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

                         Eva Kratochvílová
Pavel Šebesta
Martina Klementová

                          Hana Koppová
Hosté: 
Omluveni: Adéla Kummerová

Bidlo David
Nedostavil se: Čeněk Hlavatý

Program:  
1. Kulturní komise - plán akcí do konce roku, návrh rozpočtu na rok 2021
2. Školská komise – nástupy do škol, počty dětí, tříd
3. Diskuse
4. Doporučení pro radu

1. Kulturní komise projednala plán akcí dle předloženého rozpočtu, s ohledem na 
současnou situaci se dohodla, že: 

a) bude zrušena akce Diskotéka pro děti

b) akce Koncert pro Světlušku zatím není zrušen, zatím probíhají přípravy, konat se 
bude podle aktuálních opatření vyhlášených Vládou ČR, pokud budou kulturní akce 
nadále zakázány, bude akce zrušena

c) Rozsvícení vánočního stromu – komise se dohodla na třech možných variantách a 
bude reagovat na aktuální situaci; pokud nebudou stanovena žádná omezení, bude 
akce probíhat standardně, pouze bez kulturního vystoupení dětí ze školy a školky, 
program zajistí divadlo a Intermezzo, druhá varianta je, že nebude během akce 
jarmark, poslední varianta v případě nastavených zákazů a omezení je, že akce 
bude zcela zrušena.

Komise se dohodla na plánu akcí pro rok 2021 a zpracovala návrh rozpočtu, který 
předkládá radě ke schválení se žádostí o mírné navýšení rozpočtu na novou akci, 
která by měla probíhat i v dalších letech a měla by být věnována tématu vzpomínkám
na místní rodáky. V příštím roce by byla věnována Jiřímu Zahajskému. Jednalo by se o
víkendovou letní akci. Komise v letošním roce nevyčerpala téměř polovinu 
plánovaného rozpočtu (mnoho akcí bohužel nemohlo proběhnout) a proto by ráda 
část financí použila na příští rok. Vzhledem k situaci, která v současné době je, nelze 
odhadnout, jak bude kultura omezena v průběhu příštího roku, proto jde o plán, 



který zatím s žádnými omezeními nepočítá. K zápisu je přiložen návrh rozpočtu na 
kulturní akce pro rok 2021 na výši 222 000,- Kč.

2. Školská komise
: ZŠ Mšeno

- Zahájení nového školního roku proběhlo za přísných hygienických opatření; škola 
má ve stavu 335 žáků ( 125 dívek a 185 chlapců), na 1.stupni 6 tříd, na 2.stupni 8 
tříd ( každý ročník má třídu A a B); 

- 4 oddělení školní družiny, jedno oddělení přibylo z důvodu nařízení MŠMT o 
zavedení opatřeních vedoucích k zamezení kontaktu dětí z různých tříd;

- ŠJ má 316 strávníků (261 žáků, 36 zaměstnanců a 19 cizích strávníků nepravidelně
se stravujících); ŠJ zavedla přísná hygienická opatření včetně důležitých 
organizačních změn, které byly nutné k zajištění nařízených opatření;

: MŠ Mšeno

- Kapacita naplněna (65 dětí); k 1.9.2020 nastoupilo 31 nových dětí, z toho jedno 
dítě k individuální výuce; nastoupilo 24 nových dětí ve věku 3 let do třídy Včeliček,
proto došlo k organizační změně při adaptačním režimu a z důvodu zajištění 
bezpečnosti dětí, a aby učitelky byly schopny organizačně zvládnout jejich nástup 
do MŠ, proběhl adaptační program bez osobní přítomnosti rodičů ve třídě.

- Do MŠ nastoupila nová kvalifikovaná učitelka jako zástup za MŠ – Veronika 
Zelenková;

            : ZUŠ Mšeno

- Celkem 358 žáků, z důvodu schopnosti zajištění požadovaných bezpečnostních a 
hygienických požadavků byl počet žáků oproti minulým rokům snížen; 

- Zůstává HO – 68 žáků (pěvecký sbor, nauka, flétnový soubor, individuální výuka 
hry na nástroje a zpěv) a VO – 290 žáků;

3. Diskuse: návrh Václava Nováka na zorganizování cyklu vzpomínkových akcí 
věnovaných slavným rodákům města Mšena; komise doporučila zařadit akci do 
rozpočtu kulturní komise jako novou akci pro rok 2020

4. Kulturní a školská komise města Mšena žádá Radu města Mšena o schválení návrhu 
nového rozpočtu pro rok 2021 a o jeho navýšení o 22 000,-.

Zápis provedla: Svobodová Dana


