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

MsU-2021/709-27
Ev. č. 29836/2021/27

Brezno
20.05.2021

Zápis č. 03/2021
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezno,
konaného dňa 19.05.2021
Prítomní :
Mgr. Skačanová Eva – predseda komisie
Mondlová Viera
Mgr. Kvietková Mária
Ing. Ridzoň Martin PhD.
Palovčík Milan
Mgr. Baxa Martin
Mgr. Paučová Marta – sekretár komisie
Neprítomní:
Mgr. Struhár Daniel - ospravedlnená neúčasť
Hosť : PaedDr. Daša Medveďová- zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
Rokovanie viedol : Mgr. Skačanová Eva - predseda Komisie pre školstvo.
Komisia je uznášania schopná.
Program :
1.
Otvorenie
2.
Prehliadka budovy MŠ na ulici Dr. Clementisa 3
3.
Prerokovanie materiálov do zastupiteľstva - návrh zápisu do mestskej kroniky za rok
2020.
4.
Informácia o zápise detí do 1. ročníka ZŠ
5.
Záver
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K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Eva Skačanová, privítala
prítomných členov komisie a PaedDr. Medveďovú, zástupkyňu pre MŠ.
K bodu č. 2
Zasadnutie komisie sa uskutočnilo v priestoroch novo zrekonštruovanej budovy MŠ Dr.
Clementisa 3. Privítala nás pani zástupkyňa pre MŠ PaedDr. Daša Medveďová.
Previedla členov komisie interiérom, predstavila im jednotlivé miestnosti- výdajňu jedla,
spoločnú jedáleň pre deti, triedy, sociálne zariadenia...
Poukázala aj na nedostatky, ktoré sa vyskytli- prasknuté okenné tabule, defekt na
elektroinštalácii- problém s osvetlením chodby, nefunkčná jedna zásuvka. Uvedené nedostatky
sa už riešia v rámci reklamácie.
Komisia venovala pozornosť aj exteriéru, ktorý nie je zatiaľ upravený. V najbližších dňoch
majú začať prebiehať práce na úprave exteriéru technickými službami mesta Brezno, osádzanie
nových hracích prvkov, pripravený je aj projekt ohľadom vodozádržných opatrení.
PaedDr. Daša Medveďová vyjadrila pripomienku, že je potrebné upraviť exteriér aj pri
dokončení prác rekonštrukcie MŠ Nálepkova hneď, nie s odstupom času a taktiež poprosila
mesto o pomoc pri sťahovaní do MŠ Nálepkova po ukončení prác v auguste.
Mgr. Skačanová sa pani zástupkyni poďakovala za možnosť prezrieť si priestory
zrekonštruovanej MŠ a oboznámiť sa s jej fungovaním vo vynovenom interiéri MŠ.

K bodu č. 3
Prítomní členovia komisie nemali k návrhu zápisu do mestskej kroniky za rok 2020
žiadne pripomienky. Pripomienky zaslal emailom len Mgr. Struhár.
Navrhuje:
a) slovné spojenie negatívny prirodzený prírastok nahradiť pojmom prirodzený úbytok,
nakoľko takýto pojem (negatívny prirodzený prírastok) humánna geografia nepozná
b) tabuľka s. 52, v ktorej nie je rozdelenie mužov a žien (odporúča použiť vekové
ohraničenie)
c) žltá tabuľka s. 53, v ktorej je zaznamenaný Pohyb obyvateľstva (nemôže byť prírastok, keď
sa viac ľudí odsťahuje ako prisťahuje, resp. zomrie ako narodí) čísla by mali byť záporné
alebo by mal byť termín úbytok
Uvedené pripomienky Mgr. Paučová zašle kronikárke mesta.
K bodu č. 4
Zápis žiakov do 1. ročníka sa konal od 1.apríla do 30. apríla 2021 a vzhľadom na
pretrvávanie mimoriadnej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19 sa organizoval bez
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Deti, ktoré mali odklad

Brezno)

(TB Brezno/mimo

Zapísaných celkom

bydliskom Brezno

PŠD s trvalým

Počet detí na plnenie

prítomnosti detí prostredníctvom elektronických formulárov sprístupnených na stránkach
základných škôl alebo prostredníctvom prihlášok v tlačenej podobe.
Mgr. Paučová informovala o počte zapísaných žiakov. Počty sú priložené v uvedenej tabuľke.
Celkovo bolo zapísaných 197 detí, z toho s trvalým pobytom v meste Brezne171 detí.
Zo zapísaných detí pokračuje v plnení predprimárneho vzdelávania 15 detí.

Mgr. Skačanová informovala o zániku inštitútu, ktorý sme doposiaľ poznali pod pojmom
„odklad povinnej školskej dochádzky“ 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.
Od 01.05. do 31.05.2021 prebieha zápis do MŠ.
K bodu č. 5
P. Palovčík sa vyjadril ku koseniu exteriéru škôlky Dr. Clementisa. Vyjadril názor, že
táto práca by mala byť zabezpečovaná predovšetkým pracovníkmi technických služieb Mesta
Brezno. Ak kosenie vykonáva iná osoba ako pracovník technických služieb, mala by to byť
osoba, ktorá je na túto činnosť vyškolená, mala by mať dostatočne zabezpečené prostriedky
na ochranu zdravia pri práci (chrániče sluchu, rukavice, štíty) a mala by to mať v popise práce.
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P. Palovčík predložil návrh, že jedným z riešení, aby kosenie nevykonával iný pracovník ako
pracovník technických služieb, je navýšenie rozpočtu technickým službám Mesta Brezno, aby
školy za službu kosenia nemuseli technickým službám platiť.
Mgr. Skačanová – upozornila, že určenie náplne práce zamestnancov ako aj organizácia práce
je v kompetencii štatutárneho zástupcu organizácie, tzn. riaditeľky školy a navrhla, aby sme do
týchto kompetencií nevstupovali.
Členovia komisie sa nakoniec uzhodli, že Mgr. Paučová, sekretár komisie, požiada o vyjadrenie
k predmetnému problému riaditeľku ZŠ s MŠ Karola Rapoša PaedDr. Katonovú.
Ing. Ridzoň sa informoval, ako je to s prijímaním detí do škôlok, ktoré k 01.09. ešte
nedovŕšili 3 roky. PaedDr. Medveďová ho uistila, že v prípade nenaplnenia kapacity deťmi
staršími ako 3 roky, škôlky prijímajú aj deti mladšie.
P. Mondlová sa vyjadrila k tomu, že v súčasnosti rastie počet detí s rôznymi poruchami
stravovania a bolo by potrebné to riešiť vzhľadom na to, že takéto deti sú odkázané na nosenie
si stravy z domu, čo je pre rodičov dosť náročné.
Mgr. Paučová informovala, že od septembra 2021 mesto plánuje zabezpečiť v spolupráci s Mgr.
Prečuchovou - riaditeľkou ZŠ s MŠ Pionierska 2, diétne stravovanie pre žiakov s celiakiou.

K bodu č. 6
Na záver zasadnutia komisie pre školstvo sa Mgr. Skačanová s členmi komisie
rozlúčila, poďakovala za účasť, popriala hlavne pevné zdravie a stretnutie ukončila.

Mgr. Skačanová Eva
predseda komisie
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Mgr. Paučová Marta
sekretár komisie

