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

Číslo spisu:
2016/3826-03

Brezno
10.06.2016

ZÁPIS č. 05/2016
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna konanej dňa 08.06.2016
Prítomní:

Mgr. Eva Skačanová, Ing. Martin Ridzoň, PhD., Mgr. Zuzana Auxtová,
Mgr. Mária Kvietková, Melánia Ridzoňová, Miroslava Potančoková,
Mgr. Viera Chudíková, Mgr. Martin Baxa, Ing. Jozef Švantner
Neospravedlnení: Ľuba Bamburová
Hostia: PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
Rokovanie viedol: Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka komisie pre školstvo
Program:
1. Otvorenie
2. Návšteva ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 – 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 riaditeľke ZŠ s MŠ Karola Rapoša,
Pionierska 4 za prijatie a zároveň ju vyzvala, aby členov komisie oboznámila s organizáciou školy,
víziou a misiou školy, profiláciou školy, materiálno-technickým vybavením školy.
Pani riaditeľka srdečne privítala členov komisie na pôde školy a následne ich oboznámila
s činnosťou školy – v ŠVP využívajú voľné hodiny na vlastné predmety, ku ktorým samotní
učitelia vytvorili, metodické materiály, pracovné listy ap. Je to asi 12 nových predmetov, ktoré
v škole zaviedli. Pani riaditeľka zdôraznila, že všetky svoje nápady a predstavy môže realizovať
vďaka vynikajúcemu pedagogickému kolektívu, ktorý s plným nasadením sa venuje úlohám školy.
Vyzdvihla veľmi dobrú starostlivosť o integrovaných žiakov, a to vďaka zvýšenému počtu
asistentov učiteľov. Od nástupu pani riaditeľky do funkcie, škola bola vďaka nej každoročne
zapojená do projektov, vďaka ktorým skvalitnili vybavenosť školy, žiaci sa v rámci projektu dostali
do Londýna a v rámci projektu PRINED, ktorý bol zameraný na žiakov z málo podnetného
prostredia, pracovalo v škole viac odborných zamestnancov, čo bol pre školu obrovský prínos.
V tomto školskom roku prvýkrát nepracujú na projekte, pretože mali veľkú rekonštrukciu budovy.
Žiaľ, z financií na rekonštrukciu nebolo možné urobiť všetko potrebné, tak mesto prisľúbilo
postupne rekonštruovať ďalšie sociálne zariadenia i iné nedostatky.

Pri rekonštrukcii, keďže už začal školský rok, potrebovali pomoc iných ZŠ, aby mohli zabezpečiť
vyučovanie. V ústrety im vyšla príspevková organizácia TS Brezno, ktorá im poskytla priestory
v Dome kultúry, CVČ a ZŠ MPČĽ 35, ktorá im uvoľnila triedy na vyučovanie a ZŠ Pionierska 2 sa
vyjadrila, že nemajú kapacitný priestor na uvoľnenie tried.
Členov komisie zaujímalo, či škola eviduje umiestnenie vychádzajúcich žiakov – odpoveď áno, i na
ktoré školy najväčší záujem, či bude otvorená futbalová trieda – áno, je záujem žiakov i rodičov.
V závere pani riaditeľka členom komisie poukazovala školu, vybavenie jednotlivých tried, vzhľad
po rekonštrukcii.
K bodu 3
Komisii bol predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2015 o poskytovaní
finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna v znení všeobecne záväzného
nariadenia mesta Brezno číslo VZN – 13/2015
Prítomných : 8
Hlasovalo za:8
Komisii bol predložený Návrh zápisu do mestskej kroniky
Prítomných: 8
Hlasovalo za:8
K bodu 4
V diskusii pán Baxa požiadal o informáciu o financovaní originálnych kompetencií. Komisia sa
dohodla, že k tomuto bodu prizve na budúce zasadnutie Ing. Belkovú, ktorá má v pracovnej náplni
financovanie školstva.
Členovia komisie podali pripomienky: označiť smerovými tabuľami, kde sa nachádza škola ZŠ
s MŠ MPČĽ 35
- ukončenie ulice od škôl na ulicu Švermovu zabezpečiť „stopkou“, pretože vodiči
nerešpektujú prechod pre chodcov a niekedy aj červenú a je tam veľký pohyb detí
Pán Ridzoň navrhol, aby do VZN pre talentovaných žiakov boli zahrnutí i vysokoškoláci. Po
diskusii sa komisia dohodla, že o výnimočných a nadaných mladých ľuďoch študujúcich na
vysokých školách a ich dosiahnutých výsledkoch by bolo vhodné písať v regionálnej tlači a týmto
spôsobom ich oceniť aspoň morálne. Zároveň by to slúžilo ako motivácia pre mládež v meste.
K bodu 5
V závere zasadnutia predsedníčka komisie stretnutie ukončila, prítomným poďakovala za účasť
a pani riaditeľke za prijatie.

Mgr. Eva Skačanová ,v.r.
predsedníčka komisie

Mgr. Viera Chudíková, v.r.
sekretár komisie

