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

Číslo spisu:
2016/5367-05

Brezno
03.11.2016

ZÁPIS č. 07/2016
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna konanej dňa 03.11.2016
Prítomní:

Mgr. Eva Skačanová, Mgr. Zuzana Auxtová, Mgr. Mária Kvietková, Melánia
Ridzoňová, Mgr. Viera Chudíková, Mgr. Martin Baxa, Ľuba Bamburová, Ing.
Martin Ridzoň, PhD, Miroslava Potančoková
Ospravedlnení:
Neospravedlnení: Ing. Jozef Švantner
Rokovanie viedol: Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka komisie pre školstvo

Program:
1. Otvorenie
2. Žiadosti o dotácie – mladé talenty
3. Materiály do MsZ – záverečné správy škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno
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
Členovia komisie sa zaoberali predloženými žiadosťami o poskytnutie finančného príspevku
v zmysle VZN č. 05/2015 o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna
v znení neskorších doplnkov. Zatiaľ mesto eviduje 8 žiadostí. Predsedníčka komisie oboznámila
členov s obsahom žiadostí, s ich prílohami a s výškou požadovaného finančného príspevku.
Rozvinula sa bohatá diskusia, ako by bolo možné, čo najspravodlivejšie rozdeliť rozpočtovanú
sumu. Keďže žiadosti môžu zasielať do konca novembra, členovia komisie sa dohodli, že spracujú
kritéria, aby objektívne bola posudzovaná každá žiadosť. Konečnému rozhodnutiu sa bude komisia
venovať na decembrovom zasadnutí.
Komisia v tejto časti posudzovania odporúča OEF vylúčiť žiadosť Jozefa Škultétyho z dôvodu
nesplnenia podmienky študijného priemeru.
K bodu 3
Mgr. Viera Chudíková zaslala členom komisie v predstihu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti,
o výsledkoch a podmienkach každej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Brezno za šk. rok 2015/16. Členovia komisie nemali výhrady k jednotlivým správam, len

skonštatovali, že z výsledkov je vidieť zlepšovanie prospechu, dochádzky a dobré výsledky žiakov
jednotlivých škôl a školských zariadení na rôznych súťažiach.
Skonštatovali, že skutočne v školách robia učitelia so žiakmi, čo je v ich silách.
Správy boli odhlasované spoločne:
Prítomní: 8 členov
Hlasovalo za: 8 členov
K bodu 4
V diskusii predsedníčka komisie oboznámila členov s výzvou Ministerstva pôdohodpodárstva
a rozvoja vidieka SR na rozširovanie kapacít materských škôl.
V diskusii sa tiež členovia vrátili k záverečným správam a hlavne k celkovému systému fungovania
školstva, ktorý podľa členov je zle nadstavený, niekedy sa „púšťajú“ do praxe neoverené veci.
Pozitívne zmeny školy zaznamenali v úpravách jednotlivých predmetov.
K bodu 5
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

