, MESTO BREZNO

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

Číslo spisu:
MsÚ- 2018/11160-04

Brezno
07.11.2018

ZÁPIS č. 04/8018

zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezno, konanej dňa 07.11.2018 v zasadačke
primátora Mestského úradu v Brezne, Nám.gen. M.R.Štefánika1.
Prítomní : Mgr. Eva Skačanová, Mgr. Martin Baxa, Mgr. Zuzana Auxtová, Ľuba Bamburová, Mgr.
Mária Kvietková, Melánia Ridzoňová, Mgr. Jana Bočová
Ospravedlnení : Ing. Martin Ridzoň, PhD., Miroslava Potančoková
Rokovanie viedol : Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka komisie pre školstvo.
Program :
1. Otvorenie
2. Materiály do zastupiteľstva – prerokovanie ( Správy o VVČ škôl a ŠZ, VZN o výške príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a ŠZ, VZN o poskytnutí finančného
príspevku pre
talentovanú mládež)
3. Oboznámenie sa so žiadosťami o poskytnutí finančného príspevku pre talentovanú mládež
4. Diskusia
5. Záver
K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Eva Skačanová, prítomných privítala
a oboznámila s programom zasadnutia.
K bodu č. 2
Boli prerokované :
 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta
Brezno za školský rok 2017/2018 .
 Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach.
Predsedníčka komisie Mgr. Skačanová prítomných členov
oboznámila s dôvodom
navrhovanej zmeny v poplatkoch za ŠKD a MŠ. Školy a školské zariadenia v meste
navštevuje mnoho detí, ktoré sú z okolitých obcí, avšak mesto dostáva podielové dane od
štátu len na tie, ktoré majú trvalý pobyt v našom meste. Preto došlo k tomuto návrhu.



K tomuto návrhu bola doručená na školský úrad pripomienka, aby žiaci s trvalým
bydliskom v spádových obciach platili príspevok za ŠKD 5,-€, rovnako ako žiaci
s trvalým bydliskom v Brezne.
Členovia komisie pre školstvo hlasovali – štyria členovia boli za to, aby títo žiaci platili
príspevok 5,-€, dvaja členovia sa hlasovania zdržali.
Návrh VZN o poskytnutí finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna.
Všetci prítomní členovia zahlasovali za tento návrh.

K bodu č. 3
Komisia pre školstvo prerokovala žiadosti Laury Duhanovej – slalom na lyžiach a Denisy
Šperkovej – spoločenské tance o finančný príspevok.
Pri súčasnej platnosti VZN rozhodla, že žiadosti spĺňajú všetky kritériá pre vyplatenie príspevku.
Pre výšku príspevku bolo vypracované bodové hodnotenie. Výška príspevku sa určí, keď budú
doručené všetky žiadosti.
K bodu č. 4 :
- Členovia komisie prejednali na podnet rodičov vhodný termín zápisu do 1.ročníka. Zhodli
sa na 1. aprílovej strede. Komisia navrhuje upraviť VZN o zápise na plnenie PŠD v ZŠ,
v ktorom sa upraví termín zápisu do 1.ročníkov.
- Pri stanovení rozdielnych príspevkov do MŠ podľa nového VZN, bude problém určiť presné
trvalé bydlisko detí. Členovia sa zhodli na tom, že rodičia sa budú musieť preukázať
občianskym preukazom a podľa ich trvalého bydliska určovať výšku príspevku do MŠ.
- Nakoľko sa končí mandát poslancov, komisia navrhla posledné stretnutie komisie pre
školstvo na pondelok 03.12.2018 o 14,30 hod.
K bodu č. 5 :
Na záver zasadnutia predsedníčka komisie Mgr. Eva Skačanová poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie ukončila.

Mgr. Eva Skačanová
predsedníčka komisie

Mgr. Jana Bočová
sekretárka komisie

