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

MsU-2021/12512-2
Ev. č. 39357/2021/2

Brezno
17.09.2021

Zápis č. 04/2021
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezno,
konaného dňa 14.09.2021
Prítomní :
Mgr. Skačanová Eva – predseda komisie
Mgr. Struhár Daniel
Palovčík Milan
Mgr. Baxa Martin
Mgr. Paučová Marta – sekretár komisie
Neprítomní:
Mondlová Viera- ospravedlnená neúčasť
Mgr. Kvietková Mária- ospravedlnená neúčasť
Ing. Ridzoň Martin PhD.- ospravedlnená neúčasť

Rokovanie viedol : Mgr. Skačanová Eva - predseda Komisie pre školstvo.
Komisia je uznášania schopná.
Program :
1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálov do zastupiteľstva
a) návrh VZN, ktorým sa určujú spádové materské školy a školské obvody pre základné
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezno
b) návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN-6/2020
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
zriadených Mestom Brezno v znení č. VZN-2/2001
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3.
4.
5.
6.

c) návrh na schválenie zástupcov mesta Brezno do Rady školy pri ZŠ Pionierska 2
Návrh plánu práce 2. polrok 2021
Organizačné zabezpečenie šk. roka 2021/2022 na jednotlivých základných školách
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Eva Skačanová, privítala
prítomných členov komisie.
K bodu č. 2
a) Školskej komisii boli predložené materiály týkajúce sa návrhu VZN, ktorým sa určujú
spádové materské školy a školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Brezno.
Bol vypracovaný v nadväznosti na novelizáciu zákonov č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, účinnú od 10.7.2021.
Predložený návrh
•

určuje spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezno pre deti s
trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie a

•

upravuje školské obvody základných škôl v nadväznosti na určenie spádových oblastí
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezno.
Školská komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh schváliť.
b) Školskej komisii boli predložené materiály týkajúce sa návrhu VZN, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN-6/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených Mestom Brezno v znení č. VZN2/2001.
Návrh reaguje na zmenu v zákone 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Upravuje podmienky poskytovania
a výšku dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
• v zmysle § 4 odsek 3 zákona č. 544/2010Z. z. v platnom znení sa dotácia už
neposkytuje všetkým deťom
• v zmysle § 4 odsek 6 zákona č. 544/2010 Z. z. sa výška poskytovanej dotácie upravuje
na 1,30 € na deň
Školská komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh schváliť.
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c) Školskej komisii bol predložený návrh na schválenie zástupcov mesta Brezno do Rady
školy pri Základnej škole s materskou školou Pionierska 2, Brezno, v súvislosti s ukončením
funkčného obdobia 15.10.2021 a to v zložení :
•

Mgr. Pavel Ambros

•

Ing. arch. Pavol Kupec

•

Mgr. Daniel Struhár

•
Martin Marcinek
Školská komisia berie návrh na vedomie a odporúča ho mestskému zastupiteľstvu
schváliť.
K bodu č. 3
Mgr. Skačanová vyzvala prítomných, aby vyjadrili svoje návrhy do plánu práce na 2.
polrok 2021.
Plán práce Komisie pre školstvo bol stanovený nasledovne:
14.09.2021 o 15.00 h
1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálov do zastupiteľstva
a) návrh VZN, ktorým sa určujú spádové materské školy a školské obvody pre základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezno
b) návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN-6/2020 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených
Mestom Brezno v znení č. VZN-2/2001
c) návrh na schválenie zástupcov mesta Brezno do Rady školy pri ZŠ Pionierska 2
3. Návrh plánu práce 2. polrok 2021
4. Organizačné zabezpečenie šk. roka 2021/2022 na jednotlivých základných školách
5. Rôzne
6. Záver
03.11.2021 o 15.00 h
1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálov do zastupiteľstva - Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl
3. Rôzne
4. Záver
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08.12.2021 o 15.00 h
1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálov do zastupiteľstva
3. Posúdenie žiadosti o pridelenie fin. príspevku pre talentovanú mládež
4. Prehliadka špeciálnych tried pre deti s autizmom na ZŠ s MŠ MPČĽ 35
5. Vyhodnotenie práce komisie v 2. polroku
6. Rôzne
7. Záver
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K bodu č. 4
Mgr. Paučová predložila spracované organizačné zabezpečenie šk. roka 2021/2022 na jednotlivých základných školách, pre porovnanie aj údaje
za šk. rok 2020/2021.
Organizačné zabezpečenie šk. roka 2021/2022 na jednotlivých ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno
ZŠ
Školský rok

počet tried
20/21

počet žiakov

21/22

20/21

21/22

ŠK triedy
20/21

Počet pedagog.
Zamestn.

ŠK detí

21/22

20/21

21/22

20/21

21/22

Kapacita MŠ
podľa RUVZ
19/20
20/21

ZŠ
K. Rapoša
Pionierska2
MPČĽ 35

28
39
15

29
39
17

583
784
268

596
749
286

8
9
3

8
9
3

241
260
91

241
237
106

63,5
72
31

66
71
34

12
9
10
4
14

12
12
10
4
17

MŠ
Clementisa
Nálepkova
Hradby
B. Němcovej
MPČĽ 35

6
6
5
2
7

7
7
5
2
8

106
97
104
42
131

129
116
100
41
141
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114
116
101
40
137

132
130
101
40
137

K bodu č. 5
• Mgr. Struhár položil otázku, či je možné, aby počas uzatvorenia MŠ v čase letných
prázdnin, navštevovali deti kmeňovej MŠ inú MŠ, ktorá je otvorená.
Mgr. Skačanová: MŠ majú zo zákona povinnosť byť tri týždne zatvorené. Keby chceli deti
z inej MŠ navštevovať danú MŠ, museli by sa z kmeňovej MŠ odhlásiť a druhá MŠ by musela
vydať rozhodnutie o prijatí v čase prázdnin. Takže tento proces je legislatívne náročný.
Taktiež by to bol problém zabezpečiť aj kapacitne.
Mgr. Palovčík: Možno by bola možnosť zo strany CVČ, ktoré by mohlo usporadúvať denné
tábory pre neškolopovinné deti a tým rodičov odbremeniť počas leta od starostí s umiestnením
ich detí do zariadenia.
Mgr. Struhár: VUC poskytuje na tábory dotáciu, ktorú by mohlo CVČ takto využiť.
(VZN 36/2019)
Mgr. Paučová tento nápad riaditeľovi CVČ pretlmočí.
•

Mgr. Struhár: Je umožnené chodiť deťom ZŠ do škôl na bicykloch, majú si ich prípadne
kam odložiť?
Mgr. Skačanová: Na ZŠ s MŠ K. Rapoša majú deti stojan, kam si môžu bicykle odložiť,
prípadne kolobežky. Túto možnosť ale využíva malo detí.
Mgr. Baxa: Na ZŠ Pionierska 2 stojan v minulosti umiestnený bol. V súčasnosti však táto
možnosť chýba.
• Mgr. Skačanová sa vyjadrila, že majú veľa žiadostí do ŠKD, ktorým nemohli vyhovieť
(18 ks). Sú to prevažne deti na 2. stupni ZŠ- piataci, ktorí nemajú kam ísť po skončení
vyučovania, kým čakajú na krúžky. Radi by im možnosť byť v ŠKD poskytli.

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

