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

MsU-2021/709-24
Ev. č. 10448/2021/24

Brezno
08.04.2021

Zápis č. 02/2021
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezno,
konaného dňa 07.04.2021 formou videokonferencie
Prítomní :
Mgr. Skačanová Eva – predseda komisie
Mgr. Struhár Daniel
Mondlová Viera
Mgr. Kvietková Mária
Mgr. Baxa Martin
Mgr. Paučová Marta – sekretár komisie
Neprítomní:
Palovčík Milan- ospravedlnená neúčasť
Ing. Ridzoň Martin PhD. – ospravedlnená neúčasť
Hosť : -----Rokovanie viedol : Mgr. Skačanová Eva - predseda Komisie pre školstvo.
Komisia je uznášania schopná.
Program :
1.
Otvorenie
2.
Oznam o zápise do ZŠ, MŠ
3.
Ústna informácia o investičných zámeroch mesta v oblasti školstva (výstavba a
rekonštrukcie objektov - zabezpečí Mgr. Paučová).
4.
Plánované zriadenie triedy pre deti s autizmom v ZŠ, MŠ
5.
Diskusia
6.
Záver
1
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K bodu č. 1
Online zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Eva Skačanová,
prítomných členov privítala.
K bodu č. 2
Mgr. Skačanová oboznámila prítomných o zápise žiakov do prvého ročníka na šk. rok
2021/2022. Zápis sa koná od 1.apríla do 30. apríla 2021 a vzhľadom na pretrvávanie
mimoriadnej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19 sa organizuje bez prítomnosti
detí prostredníctvom elektronických formulárov sprístupnených na stránkach základných
škôl, vo výnimočných prípadoch príde rodič zapísať dieťa osobne. Zákonom č. 245/2008 Z.
z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky. Riaditeľ ZŠ s MŠ už zákonným zástupcom detí pred zápisom na
povinnú školskú dochádzku nemôžu odporučiť požiadať o odklad ale len o pokračovanie
plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.
K zmene dochádza aj v oblasti predprimárneho vzdelávania. Zákonom č. 245/2008 Z. z.
v znení účinnom od 01. 01. 2021 bolo zavedené povinné predprimárne vzdelávanie.
Vzťahuje sa na deti, ktoré k 31.08.2021 dovŕšia 5 rokov. Také dieťa musí jeho rodič prihlásiť
na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania do spádovej materskej školy zaradenej v
sieti škôl a školských zariadení. Spádovou MŠ sa rozumie MŠ v mieste trvalého bydliska.
Ak pôjde o deti, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dosiahnu päť rokov veku a už sú
prijaté do materskej školy v skoršom veku, tieto deti nie je opätovne potrebné prihlasovať na
prijatie do materskej školy, takéto deti sa stanú automaticky deťmi, pre ktoré je predprimárne
vzdelávanie povinné. Zápis na predprimárne vzdelávanie bude prebiehať od 01.05.202131.05.2021.

K bodu č. 3
Mgr. Paučová informovala členov komisie o investičných zámeroch Mesta Brezno v oblasti
školstva- prebiehajúcich i pripravovaných.
MŠ Nálepkova
schválený zmenový rozpočet na ministerstve, v interiéri – urobené omietky, SDK podhľady,
rozvody vody, EI, vykurovanie, kanalizácie sa dokončuje. Po dokončení rozvodov ZTI budú
nasledovať keramické obklady v hygienických priestoroch, je potrebné zhotoviť podkladné
vrstvy pod nášľapné vrstvy podláh – následne sa bude klásť dlažba a lepiť PVC. Z exteriéru
prebehlo zateplenie, výmena okien a dverí, zateplila a zaizolovala sa strecha. Na fasádu je
potrebné natiahnuť omietku, odkopať zeminu od základov, zaizolovať sokle a spraviť nové
odkvapové chodníky. Predpoklad dokončenia 06/2021.
Úprava okolia (dvora), vrátane výmeny spevnených plôch a vodozádržných opatrení –
momentálne máme k dispozícii projektovú dokumentáciu, budú nasledovať povolenia na
stavebnom úrade. Predpoklad začatia prác – 08/2021.
2
Zápis č. 02/2021 Komisia pre školstvo

MŠ Clementisa
úprava okolia (dvora), vrátane výmeny spevnených plôch a vodozádržných opatrení –
momentálne máme k dispozícii projektovú dokumentáciu, budú nasledovať povolenia na
stavebnom úrade. Predpoklad začatia prác – 08/2021. Zhotovenie exteriérových hracích
prvkov – predpokladaná montáž 06/2021.
Dobudovanie detského ihriska MŠ Clementisa a MŠ Nálepkova
doplnenie hracích prvkov detských ihrísk (á 25.000,-). Predpoklad dokončenia 08/2021.
MŠ MPČĽ
dokončená rekonštrukcia hygienických priestorov a tried na 3.np. Dokončenie stavby do
konca 03/2021. Pripravuje sa dokumentácia na zateplenie objektu MŠ – rozsah bude určený
na základe energetického auditu a požadovanej úspory energií podľa vyhlásenej výzvy
ministerstvom.
MŠ Hradby
zateplenie, výmena okien, nová strecha. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na
zhotoviteľa. Predpoklad ukončenia 05/2022.
MŠ B. Nemcovej
zateplenie, výmena okien, nová kotolňa. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na
zhotoviteľa. Predpoklad ukončenia stavby 10/2021.
MŠ MRK – Hlavina
projekt schválený na ministerstve. Novostavba materskej školy pre 2x20 detí. Predpoklad
začatia verejného obstarávania zhotoviteľa stavby 06/2022.
Trieda pre autist. deti – ZŠ MPČĽ, MŠ MPČĽ
pripravuje sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu triedy, vstupnej chodby a sociálnych
zariadení. Predpoklad dokončenia 08/2021.
Oplotenie ZŠ P2
pripravuje sa projektová dokumentácia , vysúťaženie realizačnej firmy. Predpoklad
dokončenia 05/2021.
ZŠ MPČĽ
rekonštrukcia vstupného schodiska pred školou. Predpoklad ukončenia 08/2022.
ZŠ P4
rekonštrukcia kanalizácie pavilónu „A“. Predpoklad ukončenia 08/2022.
Zlepšenie kompetencií žiakov základných škôl
P2 – ukončené – jazyková učebňa, IKT učebňa
MPČĽ – ukončené – jazyková učebňa, knižnica, 3 prírodovedné učebne, IKT učebne
P4 – ukončené stavebné práce
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K bodu č. 4
Mgr. Paučová informovala členov komisie o investičnom zámere Mesta Breznozriadenie tried pre deti s poruchou autistického spektra (autizmus) – jednu triedu v ZŠ pre
žiakov primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania a jednu triedu v MŠ pre
predprimárne vzdelávanie od septembra 2021. Obe triedy sa budú nachádzať v budove ZŠ
MPČĽ 35.
Mgr. Paučová poprosila členov komisie o spoluprácu pri hľadaní špeciálnych pedagógov do
týchto tried. Momentálne je zverejnené výberové konanie na stránke mesta aj základnej školy
MPČĽ.
K bodu č. 5
Členovia komisie vyjadrili pozitívne stanovisko k zriadeniu takýchto tried, nakoľko
žiaci s takýmto druhom postihnutia majú obmedzené možnosti vzdelávania a zriadenie tried
pre deti so poruchou autistického spektra bude pre rodičov obrovskou pomocou. Mgr.
Kvietková prispela vlastnou pedagogickou skúsenosťou- jedno dieťatko s uvedenou poruchou
navštevuje MŠ MPČĽ, ale vzdelávanie je náročné a dieťa nenapreduje, ako by mohlo
v špeciálnej triede pod vedením odborných pedagogických zamestnancov.
K bodu č. 6
Na záver zasadnutia komisie pre školstvo sa Mgr. Skačanová s členmi komisie rozlúčila,
poďakovala za spoluprácu a účasť, popriala hlavne pevné zdravie a stretnutie ukončila.

Mgr. Skačanová Eva
predseda komisie v.r.

Mgr. Paučová Marta
sekretár komisie v.r.
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