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

Číslo spisu:
2017/4070-03

Brezno
24.05.2017

ZÁPIS č. 04/2017
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna konanej dňa 24.05.2017
Prítomní:Mgr. Eva Skačanová, , Miroslava Potančoková, Melánia Ridzoňová, Ing. Jozef
Švantner, Mgr. Martin Baxa, Mgr. Zuzana Auxtová, Ľuba Bamburová, Mgr. Mária
Kvietková , Mgr. Viera Chudíková
Ospravedlnení: Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Hostia: PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD., riaditeľka ZUŠ, Mgr. Zuzana Uhríková, PhD.,
zástupkyňa riaditeľky ZUŠ
Rokovanie viedol: Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka komisie pre školstvo

Program:
1. Otvorenie
2. ZUŠ – nové priestory elokovaného pracoviska ZUŠ Nálepkova 2404, Brezno, vízia, profilácia
školy, organizácia, materiálno-technické vybavenie školy
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 a pani zástupkyni za prijatie.
K bodu 2
Pani riaditeľka nás srdečne privítala v prípravnom priestore budúceho elokovaného pracoviska ZUŠ
na Nálepkovej ulici 2404. Spoločne i so zhotoviteľom si členovia komisie prezreli nové priestory.
Vyzdvihli záujem mesta pri rozširovaní výchovno-vzdelávacích priestorov. Jednotlivé miestnosti sú
veľmi priestranné a budú využívané na tanečný a literárno-dramatický odbor. I ostatné priestory:
miestnosti pre učiteľov, sociálne zariadenie sú postačujúce. Väčšia časť rekonštrukcie je už
vykonaná, zostávajú menšie dokončovacie práce. Členovia komisie vyjadrili spokojnosť
s pripravovanými priestormi pre elokované pracovisko ZUŠ.
Po prehliadke sa komisia presunula do hlavnej budovy Základnej umeleckej školy, kde nás vedenie
oboznámilo s organizáciou školy, odbormi, ktoré vyučujú – tanečný, výtvarný, ktorý sa vyučuje
i v elokovanom pracovisku ZŚ s MŠ MPČĽ 35, odbor hudobný a literárno-dramatický.
Vedenie školy sa mohlo pochváliť i s peknými výsledkami jednotlivých súťaží, ktorých sa
zúčastnili ich žiaci. Vo svojej práci úzko spolupracujú s mestom Brezno, s kultúrnymi a hudobnými
telesami mesta. Majú založené i vlastné telesá: detský spevokol, spevokol pre dospelých, vlastný
súbor, svoj orchester i ľudovú hudbu.

Usporadúvajú rôzne koncerty pri rôznych akciách mesta, pre materské školy, pre Lunu, koncerty
robia i jednotlivé triedy 1x polročne pre verejnosť.
Materiálno-technické vybavenie školy sa postupne zlepšuje: výmena okien, maľovanie,
rekonštrukcia sociálnych zariadení. V krátkom čase plánujú i úpravu vonkajších priestorov, aby sa
mohli dôstojne realizovať záhradné koncerty a tiež oprava fasády. V závere nám pani zástupkyňa
poukazovala všetky priestory školy a na chvíľu sme sa pristavili v koncertnej sále, kde pani
riaditeľka nacvičovala so žiakmi vystúpenie na súťaž. Na rozlúčku nám zahrali skladbu Pozdrav
z Brezna.
K bodu 3
K tomuto bodu nám nebol doručený žiadny materiál na vyjadrenie.
K bodu 4
Pani predsedníčka komisie oboznámila členov, že začínajú Dni mesta, na ktoré všetkých srdečne
pozvala. Oboznámila ich, aký bude program na jednotlivé dni a 24.05. sa dopoludnia už uskutočnila
Olympiáda MŠ okresu Brezno, kde sa najlepšie umiestnila MŠ pri ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4,
elokované pracovisko Dr. Clementisa 3.
Ďalej oboznámila s rozbehnutou činnosťou Mládežníckeho parlamentu – realizujú projekt
s partnerskými mestami.
K bodu 5
V závere zasadnutia predsedníčka komisie poďakovala za prijatie a prítomným za účasť
a zasadnutie ukončila.
Mgr. Eva Skačanová ,v.r.
predsedníčka komisie

Mgr. Viera Chudíková, v.r.
sekretár komisie

