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

Číslo spisu:
2016/2914-03

Brezno
12.04.2016

ZÁPIS č. 04/2016
Zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna konanej dňa 11.04.2016
Prítomní:Mgr. Eva Skačanová, Ing. Martin Ridzoň, PhD., Mgr. Martin Baxa, Mgr. Zuzana
Auxtová, Ľuba Bamburová, Mgr. Mária Kvietková, Melánia Ridzoňová, Miroslava
Potančoková, Mgr. Viera Chudíková
Ospravedlnení: 0
Neospravedlnení: Ing. Jozef Švantner
Rokovanie viedol: Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka komisie pre školstvo
Program:
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. Záver

K bodu 1
Predsedníčka komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna – Mgr. Eva Skačanová po otvorení komisie
privítala všetkých prítomných.
K bodu 2
Riaditeľ ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno privítal členov komisie na pôde školy. Predsedníčka
komisie Mgr. Eva Skačanová poďakovala riaditeľovi ZŠ s MŠ Pionierska 2 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: Výchovno-vzdelávací proces je zameraný 1. - na cudzie
jazyky, druhý cudzí jazyk bude už od 6. ročníka, 2. – na šport, v športových triedach majú žiakov,
ktorí sa venujú atletike a ľadovému hokeju. Od 1.9.2016 t.j. pre budúci školský rok pribudnú do
týchto tried i žiaci, ktorí sa budú venovať futbalu, podľa zmluvy školy a ŽP ŠPORT Podbrezová, 3.
– výpočtovú techniku. Tomuto zameraniu chcú venovať ešte väčšiu pozornosť, skvalitňovať
vyučovanie. Zdôraznil, že rozvoju žiakov sa venujú i v rôznych záujmových krúžkoch. Čo sa týka
materiálno – technického vybavenia podarilo sa im zariadiť veľmi dobre odborné učebne. Celé
zariadenie bolo získané cez národný projekt. Majú zriadené učebne informatiky, jazykové triedy, na
každom poschodí sa nachádzajú interaktívne tabule. Podarilo sa im obnoviť telocvične, nábytok
v triedach...tiež venovali pozornosť i vynoveniu materskej školy.
Pán riaditeľ predstavil i víziu mesta s vybudovaním športového areálu, ktorý budú využívať obidve
školy.
V závere pán riaditeľ členov komisie previedol po budove a ukázal im priestory základnej školy.

K bodu 3
Spracovateľka VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach zriadených mestom Brezno Mgr. Viera Chudíková, oboznámila členov komisie so
zmenami, ktoré bolo nevyhnutné zapracovať do VZN. Boli to predovšetkým legislatívne zmeny
a najdôležitejšie zvýšenie príspevkov, aby boli pokryté náklady na jednotlivé školy a školské
zariadenia, ktoré sú originálna kompetencia, t.j. financované z podielových daní mesta, ktorých
výška nie je dostačujúca na ich financovanie. Aj zákon 597/2003 Z.z. uvádza viac zdrojové
financovanie, ku ktorému patria i uvedené príspevky. V diskusii členovia komisie súhlasili
s predloženým návrhom, okrem p. Ridzoňa, ktorý vyjadril svoj názor, aby mesto podporilo mladé
rodiny a časť dofinancovalo.
Hlasovanie:
Hlasovali: 8
Hlasovali za: 7
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 1
Uznesením teda komisia pre školstvo odporúča MsZ mesta Brezna schváliť predkladané VZN.
K bodu 4
V závere zasadnutia predsedníčka komisie stretnutie ukončila, prítomným poďakovala za účasť a p.
riaditeľovi za prijatie.

Mgr. Eva Skačanová ,v.r.
predsedníčka komisie

Mgr. Viera Chudíková, v.r.
sekretár komisie

