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

Číslo spisu:
2017/3797-03

Brezno
27.04.2017

ZÁPIS č. 03/2017
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna konanej dňa 26.04.2017
Prítomní:
Mgr. Eva Skačanová, Ing. Martin Ridzoň, PhD., Mgr. Martin Baxa, Mgr.
Zuzana Auxtová, Ľuba Bamburová, Mgr. Mária Kvietková , Mgr. Viera Chudíková
Ospravedlnení: Miroslava Potančoková, Melánia Ridzoňová, Ing. Jozef Švantner
Hostia: PhDr. Gabriela Pavúková-riaditeľka SMŠ EBG
Rokovanie viedol: Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka komisie pre školstvo

Program:
1. Otvorenie
2. MŠ EBG – vízia, misia MŠ, profilácia školy, organizácia, materiálno-technické vybavenie
školy, spolupráca s mestom
3. Materiály do MsZ
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1
Predsedníčka komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna – Mgr. Eva Skačanová po otvorení komisie
privítala všetkých prítomných a poďakovala pani riaditeľke za prijatie.
K bodu 2
Pani riaditeľka nás srdečne privítala v SMŠ EBG a oboznámila nás s víziou školy, organizáciou
a materiálno-technickým vybavením.
Zriaďovateľom je Európske vzdelávacie centrum Nemecko. Svoju činnosť začali v roku 2009
s jednou triedou. V súčasnosti majú dve triedy po 15 detí, ktorým sa venujú kvalifikované učiteľky.
Svoju profiláciu zamerali na oboznamovanie s cudzím jazykom. V jednej triede je anglický jazyk
a v druhej nemecký.
MŠ používa vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti prvky Montessori.
Keďže sídlia v jednej budove s SPSA EBG, tak prax dievčatá vykonávajú v ich MŠ. Na prax chodia
k nim i študentky z Nemecka.
Materiálno-technické vybavenie je dobré, na výdaj stravy majú samostatnú jedáleň, dvor na
využívanie rôznych aktivít.
Náklady na MŠ okrem rozpočtu, ktorý dostávajú prostredníctvom mesta z podielových daní, rodičia
hradia 75 EUR mesačne. Z týchto finančných prostriedkov neustále zdokonaľujú prostredie,
v ktorom sú deti, učené pomôcky, hračky ap.

K bodu 3
Členovia komisie obdržali elektronicky návrh na zápis do mestskej kroniky. Všetci si preštudovali
a svoje pripomienky zaslali elektronicky spracovateľke: chýbalo Chalupkovo Brezno
Detské Chalupkovo Brezno
Brezniansky slávik
Potrebné opraviť názov muzikálu ZŠ s MŠ MPČĽ 35 na Alica v krajine školákov
Po týchto pripomienkach, ktoré už zaslali hlasovali členovia komisie za návrh odporučiť MsZ
schváliť návrh zápisu do kroniky.
Hlasovalo: 6
Za: 6
K bodu 4
Pani riaditeľka poukazovala členom komisie všetky priestory, ktoré užíva súkromná materská škola.
Predsedníčka komisie oboznámila členov so zaujímavým podujatím s celoslovenskou pôsobnosťou
– Galéria talentov, ktorého sa zúčastnili žiaci dvoch breznianskych škôl a boli úspešní.
V interpretácii umelej piesne v 2. kategórii 1. miesto získala Anetka Pitoňáková zo ZŠ s MŠ MPČĽ
Mazorníkovo, v interpretácii ľudovej piesne v 1.kategórii 3. miesto patrí Dominike Goceliakovej a
v 2. kategórii 1. miesto Martinovi Švantnerovi zo ZŠ s MŠ Karola Rapoša. Laura Vojtková z tej
istej školy obsadila 3.miesto v 2.kategórii výtvarnej súťaže.
K bodu 5
V závere zasadnutia predsedníčka komisie poďakovala pani riaditeľke za prijatie a prítomným za
účasť a zasadnutie ukončila.
Mgr. Eva Skačanová ,v.r.
predsedníčka komisie

Mgr. Viera Chudíková, v.r.
sekretár komisie

