
1. Zápis ze schůze ŠKOLSKÉ A KULTURNÍ KOMISE ze dne – 5. 6. 2021

Přítomni byli: Dana Svobodová
Jiřina Trunková
Martina Klementová
Dana Dlouhá
Hana Koppová
Dana Sobotková

                         Eva Kratochvílová
Martina Hanzlová
Adéla Kummerová

Hosté: 0
Omluveni: Pavel Šebesta

David Bidlo

Nedostavil se: Čeněk Hlavatý

Z důvodu aktuálních epidemiologických nepříznivých podmínek se komise v tomto roce sešla poprvé 
v červnu, schůzka se konala na zahradě a byla omezena na co nejkratší dobu. 

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, které lze s ohledem na současnou situaci uspořádat. Jde 
především o akce, které se budou konat ve venkovních prostorách. Komisi se 
podařilo takto narychlo sehnat 4 hudební skupiny na hudební večery na náměstí 
během prázdnin, diskusní odpoledne na koupališti, Poslední koupání, koncert 
dechové hudby na náměstí v září, koncert Noc kostelů, koncert pro Světlušku, 
diskotéka pro děti a rozsvícení vánočního stromu.
Komise obdržela návrh Vaška Nováka na výstavu fotografií jako vzpomínku na kulturu
ve Mšeně. Většinu akcí jsme nemohli uspořádat, komisi se tento nápad líbil a 
narychlo byl projednán souhlas s jejím doplněním do plánu akcí s panem starostou – 
výstavu ponecháme celé letní prázdniny. ZŠ – výstava k výročí narození B. Smetany - 
Má vlast – jde o celostátní akci.

2. Školská komise
: ve všech školách proběhly zápisy opět bez přítomnosti žáků a rodičů, elektronicky, 
případně osobně v předem dohodnutém termínu; 
: všechny tři školy mají dostatek podaných žádostí, ZŠ plánuje jednu první třídu;



: MŠ – během celých prázdnin bude probíhat rekonstrukce podlah a další drobné 
stavební úpravy. Původně bylo naplánováno uzavření MŠ na celé prázdniny, ale 
několik rodičů mělo problémy se zajištěním hlídání dětí, a tak na žádost zřizovatele 
vedení školy situaci přehodnotilo a provoz v omezeném režimu MŠ zachovala jako 
v předešlých letech na celý měsíc. Děti budou užívat pouze 1. patro s přístupem přes 
školní terasu. Provoz bude probíhat tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost 
všech dětí, rodičů i zaměstnanců.
: ZŠ – plánovaná stavba odvětrání ve ŠJ; rekonstrukce jedné třídy.

3. Diskuse: komise projednala způsob technického zajištění akcí – dohodla se, že 
požadavky bude opět zasílat elektronicky přímo k rukám tajemníka města Mšena; 

4. Doporučení pro radu: žádná

Zápis provedla: Svobodová Dana


