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

Číslo spisu:
2016/677-03

Brezno
09.03.2016

ZÁPIS č. 03/2016
Zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna konanej dňa 09.03.2016
Prítomní:Mgr. Eva Skačanová, Ing. Martin Ridzoň, PhD., Mgr. Martin Baxa, Mgr. Zuzana
Auxtová, Ľuba Bamburová, Mgr. Mária Kvietková, Melánia Ridzoňová, Miroslava
Potančoková, Ing. Jozef Švantner, Mgr. Viera Chudíková
Ospravedlnení:
Rokovanie viedol: Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka komisie pre školstvo
Program:
1. Otvorenie
2. Materiály do MsZ
3. Návrh na zorganizovanie Dňa učiteľov mestom Brezno
4. 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 konštatovala, že komisii neboli doručené žiadne
materiály do MsZ, ku ktorým by sa komisia školstva mala vyjadrovať.
K bodu 3
Predsedníčka komisie, predstavila členom komisie svoj návrh na možnosť zorganizovania Dňa
učiteľov mestom Brezno – kultúrne podujatie pre všetkých pedagogických zamestnancov škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno, v rámci tohto programu ocenenie
najlepších učiteľov primátorom mesta, ktorých nominujú jednotlivé školy. Požiadala členov
o návrhy na priebeh tejto akcie a hlavne určiť kritériá, ktoré by boli dané školám na výber učiteľov,
ktorých nominujú na ocenenie.
P. Baxa – určiť správny čas, aby učitelia prišli na podujatie Dňa učiteľov.
P. Ridzoň predstavil svoje skúsenosti s oceňovaním na vysokej škole – v rámci novoročného
prípitku.
P. Auxtová – každá škola navrhne určený počet učiteľov na ocenenie a riaditeľ školy napíše
charakteristiku učiteľov, čo by sa pred ocením prečítalo, aby prítomní vedeli, o koho ide a aké má
zásluhy.
P. Švantner – navrhol aj ďakovný list od primátora, ktorý by bol odovzdaný tým, ktorí majú
v danom roku jubileum. Navrhol pripojiť aj stredné školy, EBG a ŠZŠ.

Členovia komisie sa dohodli na kritériách pre návrh na ocenenie:
- výborné VV výsledky
- super výsledky žiakov v športe, iných súťaží...
- mimoškolské aktivity, ktoré reprezentujú školu a mesto
Navrhnuté počty z jednotlivých škôl:
ZŠ s MŠ Pionierska 2 3 učitelia
ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4 – 3 učitelia
ZŠ s MŠ MPČĽ 2 učitelia
ZUŠ 1 učiteľ
CVČ – sporadicky
Vzhľadom k tomu, že SPOZ mesta Brezno už má rozbehnutú organizáciu tradičného oceňovania
učiteľov len pri príležitosti životného jubilea, komisia navrhuje ako 0- tý ročník len s kultúrnym
programom pre všetkých pedagogických zamestnancov a to len pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno a to 30.03.2016 o 13,00 h v Dome kultúry.
Predsedníčka komisie prerokuje uvedený návrh so zástupkyňou primátora Mgr. Petrou
Dzurmanovou a dohodnú ďalší postup.
K bodu 4
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

