MESTO BREZNO

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

Číslo spisu:
MsÚ-2018/

Brezno
17.10. 2018

ZÁPIS č. 03/2018

zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna, konanej dňa 17.10.2018
v zasadačke č.2, Mestského úradu v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 2, 1. poschodie.

Prítomní:
Mgr. Eva Skačanová, Ing. Martin Ridzoň, PhD., Mgr. Martin Baxa, Mgr. Zuzana Auxtová, Ľuba
Bamburová, Melánia Ridzoňová, Mgr. Jana Bočová.
Ospravedlnení :
Mgr. Mária Kvietková, Miroslava Potančoková
Rokovanie viedol: Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka komisie pre školstvo.
Program: 1. Otvorenie
2. Materiály do zastupiteľstva - prerokovanie
3. Oboznámenie sa so žiadosťami o poskytnutie finančného príspevku pre
talentovanú mládež
4. Oboznámenie sa s organizáciou škôl a ŠZ v meste Brezno
5. Deň učiteľov v meste Brezno
6. Diskusia
7. Záver
K bodu 1 :
Predsedníčka komisie pre školstvo MsZ mesta Brezno – Mgr. Eva Skačanová po otvorení komisie
privítala všetkých prítomných, predstavila novú sekretárku komisie pre školstvo Mgr. Janu Bočovú
a predložila prítomným Návrh plánu práce komisie od októbra do decembra 2018.
K bodu č. 2 :
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení prepošle mailom sekretárka
komisie pre školstvo jednotlivým členom komisie, budú prerokované 7.11.2018 pred termínom
zasadnutia MsZ.
K bodu č. 3 :
K dnešnému dňu prišli 2 žiadosti o poskytnutie finančného príspevku:
1. Laura Duhanová, 14 rokov, slalom na lyžiach – reprezentácia v rámci Slovenska
a reprezentácia na medzinárodnej úrovni.
2. Denisa Šperková, 15 rokov, spoločenské tance- latinskoamerické – reprezentácia v rámci
Slovenska, perspektíva účasti na medzinárodných súťažiach, od septembra nastúpila do
Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici.
Nakoľko sa k predmetným žiadostiam ešte nevyjadrila finančná komisia, komisia pre
školstvo bude žiadosti prerokovávať na zasadnutí 7.11. 2018.

K bodu č. 4 :
Mgr. Jana Bočová oboznámila členov komisie s organizáciou škôl a školských zariadení
v pôsobnosti mesta Brezno v školskom roku 2018/2019 :
ZŠ s MŠ Pionierska 2
841 žiakov, z toho 71 prvákov, 41 tried, 1 trieda 0-tý ročník, 1 špecializovaná trieda, 5 športových
tried.
ŠKD – 249 žiakov, 8 oddelení.
MŠ Hradby 9 – 103 detí, z toho 36 detí pred plnením povinnej školskej dochádzky.
MŠ B.Němcovej – 42 detí, z toho 12 detí pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Spolu počet prijatých detí do MŠ v škol.roku 2018/19 je 43 detí a 45 žiadostí nebolo uspokojených.
ZŠ s MŠ K.Rapoša, Pionierska 4
516 žiakov, z toho 77 prvákov, 26 tried, 1 trieda 0-tý ročník, 3 športové triedy.
ŠKD – 205 žiakov, 7 oddelení.
MŠ Dr.Clementisa 3 – 115 detí, z toho 42 detí pred plnením povinnej školskej dochádzky.
MŠ Nálepkova 50 – 117 detí, z toho 45 detí pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Spolu počet prijatých detí do MŠ v škol.roku 2018/19 je 80 detí a 2 žiadosti neboli uspokojené.
ZŠ s MŠ MPČĽ 35
255 žiakov, z toho 33 prvákov, 15 tried, 1 trieda 0-tý ročník.
ŠKD – 86 žiakov, 3 oddelenia.
MŠ pri ŽŠ – 120 detí, z toho 30 pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Počet prijatých detí v škol.roku 2018/19 je 29 detí, 35 žiadostí nebolo uspokojených.
ZUŠ, Krčulova 21
486 žiakov, individuálna forma 237 žiakov, skupinové vyučovanie 249 žiakov.
CVČ, Školská 7
421 členov, z toho 419 sú žiaci do 15 rokov, zvyšok sú mladiství od 15 rokov do 18 rokov,
záujmových útvarov je 46.
K bodu č. 5 :
Predsedníčka komisie vyzvala prítomných členov, aby vyjadrili svoj názor k organizovaniu Dňa
učiteľov, čo by sa malo urobiť, alebo zmeniť, aby učitelia mali záujem prísť do MsDK na
oceňovanie učiteľov, kolegov.
- Účasť na podujatí je slabá, učitelia si nevážia sami seba,
- organizácia je nezvládnutá, pôsobí dojmom snahy priebeh urýchliť a skončiť,
- ocenenia za zásluhy sú spájané so životným jubileom, popri ktorom sa neprezentujú zásluhy
pedagogického pracovníka,
- riaditelia škôl, ktorí pripravujú podklady by mali oddeľovať životné jubileá od pracovných
zásluh.
K bodu č. 6 :
- Predsedníčka komisie sa spýtala prítomných členov, či im vyhovujú termíny stretnutí
z Plánu práce komisie pre školstvo. Nikto nemal námietky, posunul sa iba čas začiatkov
stretnutí na 14,30 hodinu.
- Mgr. Baxa – od januára 2019 by mali mať všetci žiaci a predškoláci v MŠ obedy zadarmo.
Prítomní členovia sa zhodli na tom, že organizačne zvládnuť to bude náročné – personálne,
priestorové, materiálne zabezpečenie, časové zvládnutie obeda cez obedové prestávky a po
vyučovaní. Legislatívne nariadenia neumožňujú žiakom poberať, resp. prekladať obed do
nádob. Problém môže nastať aj pri deťoch s rôznymi alergiami na potraviny.
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-

Mgr. Skačanová na podnet rodičov budúcich prváčikov navrhla, aby sa zápis do 1.ročníkov
nekonal v nedeľu. Prítomní členovia diskutovali o vhodných dňoch v týždni s rovnakým
termínom zápisu pre všetky školy.
Predsedníčka komisie vyzvala prítomných členov, aby návrh prekonzultovali na školách
a stanovisko predložili do konca mesiaca.
Mgr. Auxtová – na dopravné ihrisko je problém sa dostaviť so žiakmi na bicykloch, vhodná
by bola požičovňa priamo pri ihrisku.
Mgr. Skačanová – keď bude vybudované kúpalisko, môže sa to súčasne vyriešiť
personálnym zabezpečením.
Mgr. Baxa – realizácia multifunkčného ihriska v areáloch škôl Pionierska 2 a Pionierska 4.
Mgr. Skačanová – s realizáciou ihriska by sa malo začať hneď na jar.
Členovia komisie sa dotkli aj témy vzdelávania žiakov marginalizovaných skupín a zhodli
sa v tom, že za niekoľko rokov vzniklo veľa dobrých projektov, ktoré sa realizovali po dobu
2 rokov, ale ďalej neboli poskytované financie a aktivity v rámci projektu išli do útlmového
režimu. Takéto opatrenia nie sú systémové a nič nevyriešia. Prax však hovorí, že práve
práca s deťmi z uvedených skupín je veľmi dôležitá a potrebná.

K bodu č. 7 :
V závere zasadnutia predsedníčka komisie prítomným členom poďakovala za účasť a stretnutie
ukončila.

Mgr. Eva Skačanová
predsedníčka komisie

Mgr. Jana Bočová
sekretárka komisie

