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

Číslo spisu:
2017/6221-03

Brezno
16.11.2017

ZÁPIS č. 07/2017
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna konanej dňa 16.11.2017
Prítomní:

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

Program:
1. Otvorenie
2. Materiály do MsZ – prerokovanie
3. Oboznámenie s organizáciou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1
Predsedníčka komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna – Mgr. Eva Skačanová po otvorení komisie
privítala vedúceho OEF Ing. Grlického a všetkých prítomných.
K bodu 2
Vedúci OEF Ing. Grlický predložil členom komisie Návrh VZN mesta Brezna o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné
jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2018.
Po vysvetlení nápočtu finančných prostriedkov pre jednotlivé kategórie, vedúci zodpovedal
i doplňujúce otázky, ktoré mu boli kladené členmi komisie.
Návrh VZN bol odhlasovaný:
Prítomní: 7 členov
Hlasovalo za: 7 členov
Hlasovalo proti: 0 členov
Zdržal sa: 0 členov
K bodu 3
Členom komisie bola predložená jedna žiadosť na dotáciu pre mladé talenty, ktorá bola zatiaľ
doručená. Oboznámili sa s jej obsahom, skontrolovali povinné prílohy. Rozhodovať budú spoločne
s ostatnými doručenými žiadosťami.

K bodu 4
Členom komisie boli predložené organizácie jednotlivých škôl a školských zariadení na šk. rok
2017/18. Členom komisie boli vysvetlené niektoré nejasnosti pri prezentovaní jednotlivých
organizácií.
K bodu 5
V diskusii predsedníčka komisie oboznámila členov s realizáciou opravy elokovaného pracoviska
ZUŠ a s ďalšími potrebnými krokmi zo strany mesta ku spusteniu prevádzky. Informovala ich
o úspešných projektoch na rekonštrukciu škôlok na Nálepkovej ulici a na Clementisovej ulici, tiež
o prebiehajúcich rekonštrukciách telocviční pri ZŠ Mazorníkovo a ZŠ Karola Rapoša.
Pani Auxtová informovala prítomných o účasti učiteliek 1.stupňa na školení Montessori
pedagogiky. V ZŠ na Mazorníkove by tak chceli uplatňovať pedagogiku Montessori nielen v MŠ,
ale aj ZŠ.
K bodu 6
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

