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

Číslo spisu:
2016/326-03

Brezno
05.02.2016

ZÁPIS č. 02/2016
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna konanej dňa 03.02.2016
Prítomní:

Mgr. Eva Skačanová, Ing. Martin Ridzoň, PhD., Mgr. Zuzana Auxtová, Ľuba
Bamburová, Mgr. Mária Kvietková, Melánia Ridzoňová, Miroslava
Potančoková, Mgr. Viera Chudíková, Mgr. Martin Baxa
Ospravedlnení: Ing. Jozef Švantner
Hostia: Mgr. Peter Macko, riaditeľ ZŠ s MŠ MPČĽ 35, Brezno
Rokovanie viedol: Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka komisie pre školstvo
Program:
1. Otvorenie
2. Návšteva ZŠ s MŠ MPČĽ 35 – vízia a misia školy, profilácia školy, organizácia, materiálno –
technické vybavenie školy, prehliadka školy a materskej školy
3. Materiály do MsZ
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1
Predsedníčka komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna – Mgr. Eva Skačanová po otvorení komisie
privítala všetkých prítomných.
K bodu 2
Predsedníčka komisie Mgr. Eva Skačanová poďakovala riaditeľovi ZŠ s MŠ MPČĽ 35 za prijatie
a zároveň ho vyzvala, aby členov komisie oboznámil s organizáciou školy, víziou a misiou školy,
profiláciou školy, materiálno-technickým vybavením školy.
Pán riaditeľ oboznámil členov komisie: počet žiakov v tomto šk. roku je 285 a detí materskej školy
121. Výchovno-vzdelávací proces je zameraný na šport a cudzie jazyky. Tomuto zameraniu chcú
venovať ešte väčšiu pozornosť, skvalitňovať vyučovanie. Zdôraznil, že boli zapojení do projektu
PRINED, ktorý bol veľkou pomocou pre školy. Čo sa týka materiálno – technického vybavenia
podarilo sa im zriadiť učebňu informatiky, do všetkých tried 1. stupňa umiestnili interaktívne
tabule a postupne ich dávajú i do tried 2. stupňa. Podarilo sa im obnoviť vybavenie školskej
kuchyne a postupne obnovia i školskú jedáleň.
Pán riaditeľ predstavil i svoju víziu s obnovením a dobudovaním športového areálu. Pomoc pri
tomto projekte mu prisľúbil i pán primátor.
V závere pán riaditeľ členov komisie previedol po budove a ukázal im priestory základnej
i materskej školy.

K bodu 3
Neboli predložené žiadne materiály do MsZ.
K bodu 4
Predsedníčka komisie Mgr. Eva Skačanová oboznámila komisiu s priebehom súťaže v CVČ, ktorej
sa zúčastnila s p. Chudíkovou. O priebehu a návrhoch na zlepšenie diskutovali s pani riaditeľkou
CVČ, ktorá prisľúbila nápravu.
Pani Auxtová upozornila, že i teraz neboli zaslané z CVČ propozície na súťaž včas, ale len po
urgencii pána riaditeľa.
K bodu 5
V závere zasadnutia predsedníčka komisie stretnutie ukončila, prítomným poďakovala za účasť
a pánovi riaditeľovi za prijatie.

Mgr. Eva Skačanová ,v.r.
predsedníčka komisie

Mgr. Viera Chudíková, v.r.
sekretár komisie

