
1. Zápis ze schůze ŠKOLSKÉ A KULTURNÍ KOMISE ze dne – 7.4.2022

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

                         Eva Kratochvílová
David Bidlo
Adéla Kummerová

                          Pavel Šebesta
Hosté: Hana Nečasová
                          Tereza Šulcová
Omluveni: Martina Hanzlová

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. 
Protože nebyl navýšen rozpočet pro akci oslav 90 let koupaliště, komise se dohodla na 
spojení červnových akcí První koupání, Dětská diskotéka a koncert pro mládež do jedné 
akce a doplnit ji výstavou fotografií na téma koupaliště, v průběhu dne by se měly 
vystřídat programy pro děti a dospělé, podrobnější program ještě bude dále připravován
– termín 4. nebo 11.6.2022. 

Jarní řemeslný jarmark bude přesunut nejspíš na září. Ke změně komise přistoupila 
z důvodu konání velikonočního jarmarku na náměstí - pořádali bychom dvě téměř stejné
akce ve stejnou dobu.

Komise pozvala nového hosta, který projevil zájem  práci v kulturní komisi v příštím 
volebním období. Současná komise (někteří členové pracují v komisi i 20 let) chce 
s koncem současného zastupitelstva ukončit svou činnost. Komise se snaží zapojit nové 
mladé občany Mšena do jednotlivých akcí a do práce komise a připravit tak své příští 
nástupce.



2. Školská komise:

ve všech školách proběhnou zápisy za přítomnosti dětí a rodičů;

: ZŠ – zápis proběhne ve dnech 19 a 20.4.2022, dny jsou rozděleny pro mšenské děti a děti 
z okolních obcí. Nově vytvořen školský spádový obvod ZŠ Mšeno, ten tvoří území města 
Mšena a jeho místně příslušné části. V základní škole se zatím nově vzdělává  10 ukrajinských
dětí a další dva se očekávají.

: MŠ – zápis proběhne 4.5.2022 v budově MŠ. V letošním roce se uvolní odchodem do ZŠ 
pouze asi 14 míst, proto se očekává převis podaných žádostí k umístění dětí do MŠ. Kritéria 
pro přijímání dětí zůstávají stejná jako v minulém roce a byla předložena zřizovateli spolu 
s termínem vyhlášení zápisu dětí do MŠ. 
Kapacita MŠ Mšeno se zatím navyšuje o tři místa, a to pouze pro potřebu umístění 
ukrajinských dětí
Během prázdnin plánuje školka malování a výměnu podlahové krytiny ve třídě Lišek.

: ZUŠ – talentové zkoušky HO 20 a 21.6.2022, rozhodnutí o přijetí budou vydána v září. 
Výtvarný obor bude mít zkoušky pondělí 9. 5. - středa 12. 5. takto:

Mšeno - pondělí a úterý 15:00 - 17:00
Mlazice - úterý a středa 15:00 - 17:00
Byšice - pondělí a čtvrtek 15:00 - 17:00
Fügnerova - pondělí, úterý, středa, čtvrtek 15:00 - 17:00

3. Diskuse: 

komise projednala způsob technického a personálního zajištění akce Dětský den v Debři.

4. Doporučení pro radu: žádná

Zápis provedla: Svobodová Dana


