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

MsU-2022/208-8
Ev. č. 10783/2022/8

Brezno
04.04.2022

Zápis č. 07/2021-22
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezno,
konaného dňa 30.03.2022
Prítomní :
Mgr. Skačanová Eva – predseda komisie
Mondlová Viera
Mgr. Kvietková Mária
Mgr. Baxa Martin
Milan Palovčík
Mgr. Paučová Marta – sekretár komisie
Neprítomní:
Mgr. Struhár Daniel- ospravedlnená neúčasť
Ing. Ridzoň Martin PhD.- ospravedlnená neúčasť
Hostia : Mgr. Peter Macko- riaditeľ ZŠ s MŠ MPČĽ 35,
PaedDr. Helena Barkáčová - pedagóg špeciálna trieda ZŠ
Rokovanie viedol : Mgr. Skačanová Eva - predseda Komisie pre školstvo.
Komisia je uznášania schopná.
Program :
1. Otvorenie
2. Návšteva špeciálnych tried pre autistov v ZŠ s MŠ MPČĽ 35
3. Začleňovanie ukrajinských detí do ZŠ a MŠ v meste Brezno
4. Príprava rekonštrukcie MŠ na B. Němcovej a Hradby
5. Informácia o príprave zápisu do ZŠ
6. Rôzne
7. Záver
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K bodu č. 1
Zasadnutie komisie sa uskutočnilo na ZŠ s MŠ MPČĽ 35, otvorila ho predsedníčka
komisie Mgr. Eva Skačanová, prítomných členov privítala. Zároveň komisiu na pôde školy
privítal aj riaditeľ ZŠ s MŠ MPČĽ 35, Mgr. Peter Macko a predstavil komisii pani učiteľku
špeciálnej triedy PaedDr. Helenu Barkáčovú.
K bodu č. 2
PaedDr. Helena Barkáčová informovala prítomných členov komisie o práci
s autistickými žiakmi v špeciálnej triede, ktorá v tejto ZŠ funguje od septembra 2021. V ZŠ
sú umiestnené dve deti, v MŠ štyri deti. V oboch triedach - jedna v ZŠ a jedna v MŠ pracujú špeciálne pedagogičky a taktiež asistentky. Je to práca, ktorá si vyžaduje celého
človeka. Je potrebné, aby aj čas, keď deti „oddychujú“ bol vyplnený určitými aktivitami. Je
vidieť, ako tieto deti síce pomalými krôčikmi, ale krásne napredujú. Je veľmi dôležitá
spolupráca aj s rodičmi. Každé ráno rodičia informujú pani učiteľku o tom, ako prebehla u
detí noc aj ráno a po vyučovaní pani učiteľky informujú rodičov, ako deti pracovali, čomu je
potrebné ešte doma venovať pozornosť. Pani učiteľka veľmi pochválila vybavenie týchto
tried, za čo patrí poďakovanie mestu. Zriadením týchto tried bola podaná rodičom obrovská
pomoc. Členovia komisie v sprievode pána riaditeľa obe špeciálne triedy navštívili. Pani
učiteľka im predviedla pomôcky, ktoré deťom pri výuke pomáhajú a taktiež aj práce detí,
kde je veľmi pekne vidieť ich napredovanie a posun oproti septembru. Poďakovanie patrí nie
len mestu, za zriadenie týchto tried, ale aj pani učiteľkám, ktoré túto prácu robia hlavne
svojím srdcom.
K bodu č. 3
Mgr. Skačanová informovala, že v ZŠ K. Rapoša sú zatiaľ umiestnené tri ukrajinské deti. Mgr.
Paučová doplnila, že na ZŠ Pionierska 2 je týchto detí už 13 a Mgr. Macko skonštatoval, že
u nich zatiaľ umiestnené nie sú žiadne.
Mgr. Paučová vyjadrila názor, že problém vidí v umiestňovaní ukrajinských detí do škôlok,
nakoľko kapacita MŠ je vo všetkých škôlkach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta naplnená.
Problém je taktiež vo financovaní poplatkov v originálnej kompetencii mesta. Nie je
jednoznačné usmernenie, ako majú rodičia ukrajinských detí tieto poplatky uhrádzať a kto ich
bude prípadne uhrádzať za nich.
Mesto pripravuje na najbližšie mestské zastupiteľstvo uznesenie, podľa ktorého poplatky- réžia
v ŠJ, príspevok v ŠKD, poplatok v ZUŠ- bude uhrádzaný mestom za rodičov ukrajinských detí
pokiaľ nebudú mať rodičia stabilný príjem alebo nebudú poberať dávku v hmotnej núdzi.
Mesto dočasne zabezpečuje aj stravu vo forme desiaty tým žiakom umiestneným v našich
školách, ktorých rodičia ešte žiadny príjem nemajú.
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K bodu č. 4
Mgr. Paučová informovala o rekonštrukcii MŠ B. Němcovej a MŠ Hradby.
Financovanie rekonštrukcie oboch škôlok je plánované z nórskych fondov, prebehlo už aj
verejné obstarávanie a v súčasnosti je projekt na schvaľovaní riadiacim orgánom. Po
schválení môžu začať prebiehať prípravy na rekonštrukciu.
K bodu č. 5
Nakoľko to epidemiologická situácia už dovoľuje, zápis do prvých ročníkov na plnenie
povinnej školskej dochádzky sa tento rok uskutoční za prítomnosti rodičov a detí dňa 6.4.2022
(streda) v čase od 13.00 do 18.00 hod vo všetkých troch základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. V prípade, že im tento termín nevyhovuje, môžu rodičia deti zapísať každý
pracovný deň v mesiaci apríl v čase od 13.00 do 15.00 hod., prípadne po dohode s riaditeľom
školy aj v inom čase.
K bodu č. 6
Mgr. Skačanová poďakovala mestu Brezno za výborne pripravený a zorganizovaný
program na deň učiteľov, uskutočnený dňa 28.03.2022 v MsDK, na ktorom sa zúčastnili
pedagógovia nie len škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ale
všetkých škôl či školských zariadení na území mesta.

Mgr. Skačanová Eva
predseda komisie

Mgr. Paučová Marta
sekretár komisie
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