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

Číslo spisu:
2017/5870-03

Brezno
19.10.2017

ZÁPIS č. 07/2016
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna konanej dňa 19.10.2017
Prítomní:

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

Program:
1. Otvorenie
2. Plán činnosti komisie na ďalšie obdobie
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
Predsedníčka komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna – Mgr. Eva Skačanová predložila členom
komisie návrh plánu práce.
Návrh plánu práce Komisie pre školstvo pri MsZ v Brezne
na mesiace september až december 2017
19.10.2017 o 15.00 h
1. Otvorenie
2. Materiály do zastupiteľstva - prerokovanie
3. Správy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna
4. Plán zasadnutí na 2. polrok 2017
5. Diskusia
6. Záver
16.11.2017 o 15.00 h
1. Otvorenie
2. Materiály do zastupiteľstva - prerokovanie

3. Oboznámenie s poslanými žiadosťami o poskytnutie finančného príspevku pre talentovanú
mládež
4. Oboznámenie s organizáciou škôl a školských zariadení v meste na základe zaslaných
štatistických výkazov – pani Chudíková (základné informácie)
5. Diskusia
6. Záver
06.12.2017 o 15.00 h.
1. Otvorenie
2. Materiály do zastupiteľstva – prerokovanie
3. Obhliadka telocvične ZŠ s MŠ Karola Rapoša po riešení havarijného stavu.
4. Vyhodnotenie práce komisie v roku 2017 a návrh programu pre 1. polrok 2018
5. Diskusia
6. Záver
Členovia komisie si odsúhlasili termíny i priebeh jednotlivých rokovaní.
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 2016/17. 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. Zhodnotili, že
činnosť škôl je veľmi bohatá, majú veľmi dobré výsledky v rôznych súťažiach, ZUŠ a ZŠ s MŠ
Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno sa aktívne zapájajú i do celoslovenskej súťaže pedagogických
pracovníkov Chalupkovo Brezno.
Správy boli odhlasované spoločne:
Prítomní: 8 členov
Hlasovalo za: 7 členov
Hlasovalo proti: 0 členov
Zdržal sa: 1 člen
K bodu 4
V diskusii predsedníčka komisie oboznámila členov o súťaži ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska
4, Brezno v RTVS, zábavno-súťažná relácia "Daj si čas", kde zvíťazili a bude odvysielaná v
sobotu 23. decembra RTVS 1 cca o 9,15 h.
Tiež informovala o aktivitách mesta – postupná rekonštrukcia jednotlivých škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Brezno.
Pani učiteľka Potančoková zo ZUŠ sa dotazovala, v akom štádiu je rekonštrukcia ich elokovaného
pracoviska, pretože nemajú priestory na vyučovanie a stav zaujímal aj rodičov na rodičovských
združeniach.
Ing. Švantner informoval, že Stredná odborná škola techniky a služieb podala projekt, ktorým
získali od BBSK finančné prostriedky na technické vybavenie, rekonštrukciu – podpora poslancov
BBSK za okres Brezno.
Pre výchovných poradcov žiakov 8. a 9. ročníka pripravujú Deň otvorených dverí, kde bude
prehliadka školy a súťaž žiakov zameraná na odbory, ktoré vyučujú.
Mgr. Auxtová upozornila, že škola MPČĽ 35 nie je riadne označená a cudzí ľudia majú problém ju
nájsť. Ing. Martin Ridzoň, PhD. ju informoval, že toto značenie je už zahrnuté v pasportizácii. Tiež
ďalej informoval, že v základných školách predvádzali 3D tlačiareň, ktorá mala veľký úspech.
V základných školách prebehla následná inšpekcia (K.R.Pionierska 4 a MPČĽ 35), ktoré dopadli
veľmi dobre.

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

