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

Číslo spisu:
2017/6397-03

Brezno
6.12.2017

ZÁPIS č. 07/2017
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna konanej dňa 6.12.2017
Prítomní:

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

Program:
1. Otvorenie
2. Materiály do MsZ – 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
K bodu 1
Predsedníčka komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna – Mgr. Eva Skačanová po otvorení komisie
privítala všetkých prítomných, popriala im krásne predvianočné dni..
K bodu 2
Komisii neboli predložené žiadne materiály do MsZ, ku ktorým by bolo potrebné stanovisko
komisie.
K bodu 3
Predsedníčka komisie pozvala prítomných členov komisie na obhliadku telocvične ZŠ s MŠ Karola
Rapoša po riešení havarijného stavu. Priestory telocvične boli upravené, presklená chodba
nahradená murovanou s menšími oknami, potrebné okná boli vymenené, obloženie stien bolo
nahradené novým. Zrekonštruovali i hygienické miestnosti a kabinety pre učiteľov. Ešte je potrené
obnova palubových podláh, ktoré už tiež potrebujú údržbu. Tieto budú riešiť postupne. Členom
komisie sa rekonštrukcia telocvične páčila a vyjadrili súhlas s vhodnými priestormi na telesnú
výchovu žiakov.
K bodu 4

Predsedníčka komisie zhodnotila celoročnú činnosť komisie pre školstvo, vyzdvihla veľmi dobrú
účasť na jednotlivých zasadnutiach, konštruktívny a podnetný prístup k jednotlivým úlohám.
Členom komisie poďakovala za dobrú prácu.
Na návrh predsedníčky komisie si členovia komisie spoločne zostavili plán zasadnutí na 1. polrok
2018:
18.01.2018 o 15.00 h.
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie a posúdenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre talentovanú
mládež
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver

08.02.2018
1. Otvorenie
2. Projektová dokumentácia rekonštrukcie stavieb MŠ na Nálepkovej a Clementisovej ulici
3. Materiály do MsZ
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
22.03.2018
1. Otvorenie
2. Návšteva MŠ na Ulici B. Nemcovej – elokované pracovisko ZŠ s MŠ Pionierska 2
3. Materiály do MsZ
4. Diskusia
5. Záver
10.05.2018
1. Otvorenie
2. Zápis prvákov na základných školách v meste Brezne, výsledky T5 na školách, organizácia
výchovno-vzdelávacieho procesu v rekonštruovaných škôlkach
3. Materiály do MsZ
4. Diskusia
5. Záver

14.06.2018
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie práce komisie v 1.polroku 2018 a návrh práce na 2. polrok 2018
3. Materiály do MsZ
4. Diskusia
5. Záver

K bodu 5
Členovia komisie sa dohodli, že žiadosti na príspevok pre talenty najskôr prekontroluje
predsedníčka a na nasledujúcom zasadnutí spoločne rozhodnú o výške príspevku pre jednotlivých
uchádzačov.
Členovia komisie vyjadrili svoje poznatky a skúsenosti pri ospravedlňovaní žiakov pri neúčasti na
vyučovaní. V súlade s legislatívou lekár nie je povinný stále ( tri dni po sebe nasledujúcich) vy
stavovať práceneschopnosť pre žiaka. V praxi to prináša problémy, žiaci to zneužívajú, potvrdenie
napísané rodičom sa dá ťažšie identifikovať, kto ho napísal. Týmto sa zhoršuje dochádzka do
školy.
K bodu 6
V závere zasadnutia predsedníčka komisie stretnutie ukončila, prítomným poďakovala za účasť
a popriala pokojné Vianoce v kruhu najbližších..

Mgr. Eva Skačanová
predsedníčka komisie

Mgr. Viera Chudíková
sekretár komisie

