
2. Zápis ze schůze ŠKOLSKÉ A KULTURNÍ KOMISE ze dne – 21.10.2021

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

                         Eva Kratochvílová
Pavel Šebesta
Adéla Kummerová
Martina Klementová

Hosté: 0
Omluveni: Hana Koppová

Nedostavil se: Čeněk Hlavatý

V září se komise sešla na operativní pracovní schůzce a řešila pořádání kulturních akcí na zbývající 
období do konce roku – podzimní akce se pokusí zorganizovat dle nastaveného plánu.

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

1. Kulturní komise projednala plán akcí včetně nového plánu finančního rozpočtu na ty- 
to akce v roce 2022. Kromě osvědčených pravidelných akcí naplánovala komise 
novou akci Řemeslný jarmark s hudebním programem a Oslavy 90 let mšenského 
koupaliště. U této akce požaduje po radě města rozhodnutí, v jak velkém rozsahu akci
uspořádat. Akci plánujeme spojit s Posledním koupáním – pokud by šlo o malou 
zmínku výročí 90 let, tak by se například připravila na koupališti výstava fotografií a 
zmínka na plakátech. Pokud by rada měla zájem o celodenní akci, například hudební a
zábavný program, výstavu, módní přehlídku a podobně, bylo by nutné předložený 
rozpočet navýšit o 60 000,- Kč (to je ta nejnižší možná částka na 3-4 hudební skupiny, 
zvukaře a nezbytné výdaje na zajištění celodenního programu). Plán akcí a rozpočet 
je přiložen. Za poslední dva roky komise nevyužila zdaleka všechny finanční 
plánované prostředky a v letošním roce ušetří oproti plánu zhruba 75 000,- Kč. 

Komise projednala zajištění zbývajících akcí do konce tohoto roku. Jedná se o 
podzimní akce dle plánu, nově je připravována spolupráce s novými nájemci 
restaurace Zlatý lev, kteří mají zájem spolupodílet se na některých akcích a k naší 
plánované diskotéce pro děti se připojí s akcí Dýňování. Na tuto akci byly vytištěny 
společné plakáty a na organizaci této akce se podílí garant Adéla Kummerová, která 



zajišťuje diskotéku.

2. Školská komise

: MŠ Mšeno: nastoupilo 65 dětí, během prázdnin došlo ke změnám oproti 
přijímacímu řízení – dvě děti nastoupily neplánovaně do 1. třídy, rodiče se rozhodly 
neakceptovat doporučení k odkladu povinné školní docházky. Na jejich místo byly 
přijaty další dvě děti, které neuspěly v přijímacím řízení, bylo dodrženo pořadí dle 
stanovených kritérií. Během září ze zdravotních důvodů ukončilo docházku další dítě 
a i na jeho místo bylo přijato nové. Byly tedy uspokojeny žádosti všech zákonných 
zástupců mšenských dětí a to i mladších 3 let. 
: personální obsazení zůstává stejné; škola i po poměrně rozsáhlé rekonstrukci podlah
v celém přízemí dokázala otevřít provoz 1. září bez omezení;
: ZŠ Mšeno: nastoupilo 325 žáků, 1. stupeň 141, 2. stupeň 184, 14 tříd jako v minulém
roce, první třída je jedna; 10 asistentů pedagoga, jedna externí logopedka, školní 
družina 90 dětí ve třech odděleních; rekuperace školní jídelny; proběhla kompletní 
rekonstrukce jedné učebny;

: ZUŠ Mšeno – výtvarný obor 285 žáků, hudební obor 68 žáků, celkem 353 žáků; 
kapacita školy naplněna; personální obsazení zůstává nezměněno;
: předpokládaný počet dětí k zápisu do ZŠ Mšeno, které docházely do MŠ Mšeno, je 
33 dětí, doporučeny PPP jsou v současné době 4 odklady povinné předškolní 
docházky;
: Školní jídelna: zapsáno 253 dětí, 39 vlastních zaměstnanců a 19 cizích strávníků, 
celkem 311 strávníků; personální obsazení nezměněno; 

3. Diskuse
: členové komise během diskuse navrhli, aby se kulturní komise začala postupně 
obměňovat a doplňovat o nové mladé členy; návrh na „omlazení“ komise o Elišku 
Sobotkovou a Olinu Dvořákovou. Tato děvčata bychom zatím zvali jako hosty, aby se 
seznámily s prací a fungováním komise a při příštím sestavování nové komise by 
mohly nahradit některé stávající dlouhodobé členy, kteří by rádi v komisi skončili.

4. A) Kulturní a školská komise města Mšena žádá radu města o rozhodnutí:

1) zda má rada města zájem o uspořádání oslav 90 let koupaliště Mšeno, 

2) jakým způsobem a v jakém rozsahu uspořádat oslavy 90 let koupaliště,

3) zda akce bude financována v rámci navrženého rozpočtu, nebo zda na akci uvolní 
více finančních prostředků a akce bude pojata jako celodenní oslava?



B) Kulturní komise žádá o souhlas, aby se komise pokusila sehnat nové mladé členy 
pro budoucí kulturní komisi a aby tyto nové zájemce zvala v průběhu roku na schůzky 
komise jako hosty a zapojovala je do organizace jednotlivých kulturních akcí.

Zápis provedla: Svobodová Dana

Příloha: Návrh rozpočtu na rok 2022 – plán akcí a financování


