MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:
2016/192-03

Brezno
20.01.2016

ZÁPIS č. 01/2016
Zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna konanej dňa 20.01.2016
Prítomní:Mgr. Eva Skačanová, Ing. Martin Ridzoň, PhD., Mgr. Martin Baxa, Mgr. Zuzana
Auxtová, Ľuba Bamburová, Mgr. Mária Kvietková, Melánia Ridzoňová,
Mgr. Viera Chudíková
Ospravedlnení: Miroslava Potančoková, Ing. Jozef Švantner
Rokovanie viedol: Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka komisie pre školstvo
Program:
1. Otvorenie
2. Posúdenie žiadostí o finančný príspevok v zmysle VZN č. 05/2015 a jeho dodatku VZN č.
13/2015
3. Návrh plánu práce komisie na 1. polrok 2016
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1
Predsedníčka komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna – Mgr. Eva Skačanová po otvorení komisie
privítala všetkých prítomných a popriala im do nového roka len to najlepšie a hlavne veľa
pracovných i osobných úspechov.
K bodu 2
Predsedníčka komisie Mgr. Eva Skačanová oboznámila členov komisie so žiadosťami, ktoré boli
doručené. Komisia zistila, že dvaja žiadatelia nespĺňajú § 3 VZN pre podanie žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku. Pri ostatných žiadateľoch sa komisia dohodla a navrhuje
udeliť vzhľadom na talent žiadateľov nasledovné sumy v eurách:
Adam Strážovec
Tatiana Tapajčíková
Róbert Lipták

600,00
300,00
700,00

U žiadateľky Tatiany Tapajčíkovej schválenie sumy je podmienené doplnením potvrdenia školy,
ktorú navštevuje.
Poskytnutie finančných prostriedkov pre jednotlivých žiadateľov bolo členmi komisie schválené.
Prítomní: 7
Hlasovalo za: 7

K bodu 3
Členovia komisie sa dohodli na dni v týždni, v ktorom budú zasadať a harmonograme.
K predloženému plánu na 1. polrok 2016 členovia nemali pripomienky. Termíny boli prispôsobené
harmonogramu zasadnutí MsZ mesta Brezna.
20.01.2016 o 15.00 h.
1. Otvorenie
2. Návšteva elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Karola Rapoša na Clementisovej ulici (vízia a misia
materskej školy, profilácia školy, organizácia, materiálne zabezpečenie... )
4. Vyhodnotenie a posúdenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre talentovanú
mládež
5. Plán zasadnutí na 1. polrok 2016
6. Diskusia
7. Záver
03.02.2016
1. Otvorenie
2. Návšteva ZŠ s MŠ MPČĽ – vízia a misia školy, profilácia školy, organizácia, materiálnotechnické vybavenie školy, potreby školy...prehliadka školy a materskej školy
3. Materiály do MsZ
4. Diskusia
5. Záver
09.03.2016
1. Otvorenie
2. Materiály do MsZ
3. Diskusia
4. Záver
13.04.2016
1. Otvorenie
2. ZŠ s MŠ Pionierska 2 - vízia a misia školy, profilácia školy, organizácia, materiálno-technické
vybavenie školy, potreby školy...prehliadka školy
3. Materiály do MsZ
4. Diskusia
5. Záver

18.05.2016
1. Otvorenie
2. ZŠ s MŠ Karola Rapoša - vízia a misia školy, profilácia školy, organizácia, materiálno-technické
vybavenie školy, potreby školy...prehliadka školy
3. Materiály do MsZ
4. Diskusia

5. Záver

22.06.2016
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie práce komisie v 1.polroku 2016 a návrh práce na 2. polrok 2016
3. Materiály do MsZ
4. Diskusia
5. Záver

K bodu 4
Mgr. Viera Chudíková oboznámila členov, že sa mesto Brezno zaoberá zmenou VZN
o poplatkoch, pretože sú nedostatočné a podielové dane určené pre originálne kompetencie sú
nedostatočné.
Komisia navrhuje poplatok ŠKD zvýšiť na 6 – 8 € / podľa prepočtov a zvážení OEaF.
Poplatok MŠ zvýšiť na 13 – 15 € / podľa prepočtov a zvážení OEaF a zvážiť zrušenie odpustenia
poplatkov a určiť len zníženie poplatku na 2 € vo všetkých kategóriách.
Mgr. Eva Skačanová informovala kolegov o nedostatočnej organizácii športových podujatí zo
strany CVČ na školách. Celá organizácia je na pleciach vyučujúcich. Dokonca aj diplomy si musia
vypísať – dostanú ich čisté s pečiatkou a podpisom.
Mgr. Zuzana Auxtová zareagovala, že to nie sú len športové súťaže, ale na slabej organizačnej
úrovni sú aj súťaže prebiehajúce priamo v CVČ.
K bodu 5
Pani zástupkyňa Melánia Ridzoňová nám poukazovala elokované pracovisko Dr. Clementisa 3,
oboznámila členov s víziou a misiou materskej školy, profiláciou, organizáciou, materiálnotechnickým vybavením a potrebami školy. Budova MŠ na Clementisovej ulici bola počas letných
prázdnin opravená za pomoci pracovníkov TS mesta Brezna a vymaľovaná. Interiér budovy je
vkusne skrášlený prácami pani učiteliek a prácami samotných detí. Samotný skelet materskej školy
je však staticky narušený a potrebná rozsiahla rekonštrukcia. S týmto problémom je mesto
oboznámené a podniká potrebné kroky.
V závere zasadnutia predsedníčka komisie stretnutie ukončila, prítomným poďakovala za účasť.

Mgr. Eva Skačanová ,v.r.
predsedníčka komisie

Mgr. Viera Chudíková, v.r.
sekretár komisie

