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

MsU-2022/208-13
Ev. č. 33583/2022/13

Brezno
16.06.2022

Zápis č. 09/2021-2022
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezno, konanej dňa 15.06.2022 v zasadačke
Mestského úradu v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 3.

Prítomní členovia
Mgr. Skačanová Eva – predseda komisie
Palovčík Milan
Mondlová Viera
Mgr. Struhár Daniel
Mgr. Paučová Marta – sekretár komisie
Neprítomní členovia:
Mgr. Baxa Martin- ospravedlnený
Mgr. Kvietková Mária- ospravedlnený
Ing. Ridzoň Martin PhD.- ospravedlnený
Rokovanie viedol : Mgr. Skačanová Eva - predseda Komisie pre školstvo.
Program :
1. Otvorenie
2. Informácia o zápise detí do 1. ročníka ZŠ - počty zapísaných detí, z toho zaškolené
3. Informácia o zápise detí do MŠ, počty predškolákov
4. Organizačné zabezpečenie škôl a školských zariadení v šk. roku 2022/2023
5. Zhodnotenie práce komisie počas 1. polroku 2022
6. Rôzne
7. Záver
K bodu č. 1
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Eva Skačanová, prítomných
členov privítala.
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K bodu č. 2
Mgr. Paučová informovala o zápise žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Slávnostný zápis na všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno sa konal
06.04.2022 za prítomnosti rodičov a detí v čase od 13.00-18.00. Po tomto termíne mali rodičia
možnosť zapísať svoje deti do 30. apríla 2022 na každej zo breznianskych škôl.
Celkom bolo na šk. rok 2022-2023 zapísaných 227 detí, na jednotlivých školách boli počty
zapísaných žiakov nasledovné:
ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4: 101 detí
ZŠ s MŠ Pionierska 2: 74 detí
ZŠ s MŠ MPČĽ 35: 52 detí
Počet zapísaných detí, ktoré majú trvalé bydlisko mimo Brezna je 33.
Počet detí, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania je 36.
K bodu č. 3
Mgr. Paučová informovala o zápise detí na predprimárne vzdelávanie. Zápis detí do MŠ
sa konal v období od 01.05.2022 do 20.5. 2022 na všetkých materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta rovnako. Celkom bolo 242 žiadostí o prijatie dieťaťa do
MŠ vo veku od 2-5 rokov. Počnúc minulým školským rokom je predprimárne vzdelávanie pre
deti, ktoré dovŕšia k 31.08. päť rokov, povinné. Spolu je v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta zapísaných 200 detí na povinné predprimárne vzdelávanie (veľká časť z nich už škôlku
navštevuje od 3 rokov). Zriaďovateľ má povinnosť viesť evidenciu detí plniacich povinné
predprimárne vzdelávanie. Mgr. Paučová zaslala výzvu zákonným zástupcom detí, ktoré majú
trvalý pobyt na území Brezna a na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ v Brezne zatiaľ
zapísané neboli. Riaditelia ZŠ s MŠ vydajú rozhodnutie o prijatí/neprijatí detí na predprimárne
vzdelávanie do 30.6.2022. Počty prijatých/ neprijatých detí a presná organizácia MŠ bude preto
známa po 15.7.2022. Vzhľadom na povinné predprimárne vzdelávanie, nebolo možné vyhovieť
žiadostiam o prijatie detí, ktoré dovŕšili 3 roky po 31.08.2019, nakoľko škôlky nemajú
dostatočnú kapacitu. Preto vedenie mesta pripravuje kroky k rekonštrukcii budovy bývalej MŠ
vo vnútrobloku 9. mája, kde by bolo možné umiestniť deti do dvoch tried- cca 40 detí.
K bodu č. 4
Školy pred ukončením školského roka zasielajú zriaďovateľovi plánované organizačné
zabezpečenie na nasledujúci školský rok (viď tabuľka- porovnanie aj s predchádzajúcim šk.
rokom).
Počet žiakov
Škola

Počet tried

2021- 2022-2023
2022 predbežná

Počet šk. klubov

20212022

2022-2023
predbežná

20212022

2022-2023
predbežná

ZŠ s MŠ K. Rapoša

593

629

29

30

8

11

ZŠ s MŠ Pionierska 2

748

702

39

34

9

10

ZŠ s MŠ MPČĽ 35

292

296

17

18

3

4
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Počnúc šk. rokom 2022-2023 v súvislosti som zmenou legislatívy je určený maximálny počet
detí v šk. klube 26 ( bod 230 zákona 415/2021, ktorým sa mení a dopĺňa z. 245/2008 Z.z).
Doposiaľ hranica maximálneho počtu detí stanovená nebola. Školské kluby v školách v meste
Brezno mali cca 32-33 detí.
V súvislosti so stanovením max. hranice počtu detí v ŠKD je navýšenie počtu klubov na
jednotlivých školách nasledovné:
ZŠ s MŠ K. Rapoša : nárast z 8 oddelení na 10-11
ZŠ s MŠ Pionierska 2: nárast z 9 oddelení na 10
ZŠ s MŠ MPČĽ 35: nárast z 3 oddelení na 4
Tento nárast sa odrazí na potrebe navýšenia finančných prostriedkov na mzdy vychovávateliek,
ktoré sú financované z originálnych kompetencií (fin. prostriedky mesta).
Mgr. Skačanová uviedla, že je problematické nájsť kvalitnú vychovávateľku, nakoľko veľa
uchádzačiek síce má potrebnú kvalifikáciu, ale vzdelanie dosiahli externou formou štúdia, ktorá
navyše v čase pandémie prebiehala online a mnohé nemali možnosť uskutočniť povinnú prax
v ŠKD a získať praktické zručnosti pri práci s deťmi.
K bodu č. 5
Predseda Komisie pre školstvo, Mgr. Skačanová, poďakovala členom komisie za ich aktívne
zapájanie sa, riešenie problémov a zaujímanie o dianie v školách a školských zariadeniach
zriadených mestom Brezno.
Stručne zhodnotila prácu komisie za 1. polrok 2022:
• komisia sa stretla počas tohto obdobia 2x, spravidla vždy v stredu pred zasadnutím
mestského zastupiteľstva. Plánované bolo podľa plánu práce na tento polrok štyri
stretnutia
• februárové zasadnutie sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením
ochorenia COVID -19 a vysokú chorobnosť členov komisie nekonalo a májové
stretnutie, ktoré bolo naplánované ako návšteva CVČ sa taktiež nekonalo, nakoľko
riaditeľ CVČ bol zdravotne dlhodobo indisponovaný. Návštevu CVČ komisia zrealizuje
v budúcom šk. roku 2022-2023
• komisia bola počas všetkých stretnutí uznášaniaschopná
• komisia sa zaoberala aktuálnymi témami v oblasti školstva, ktoré bolo potrebné riešiť
• program plánu práce bol naplnený až na bod programu májového stretnutia- Návšteva
CVČ – organizácia, napĺňanie cieľov počas pandémie, príprava letnej činnosti
• najbližšie sa zasadnutie Komisie pre školstvo sa bude konať v septembri 2022, v prípade
potreby sa komisia stretne aj počas letných prázdnin.
K bodu č. 6
• Mgr. Skačanová informovala komisiu o narastajúcom probléme medzi Centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Brezne (CPPPaP) a ZŠ s MŠ
K. Rapoša, Pionierska 4.
Ide o problém, v ktorom zamestnankyňa CPPPaP v súvislosti s jej vnukom rieši
atmosféru a údajnú šikanu v triede, do ktorej jej vnuk chodí. Situáciu rieši
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•

•

•

neštandardným spôsobom. Pozýva si rodičov žiakov tejto triedy a vyvíja nátlak na
odvolanie triednej pani učiteľky v uvedenej triede, ktorá údajne tento problém nerieši.
Zároveň sa triedna pani učiteľka dozvedá o osočovaniach zo strany zamestnankyne
CPPPaP, ktoré šíri medzi rodičmi. Pani riaditeľka ZŠ s MŠ K. Rapoša v spojitosti
s podozrením na šikanovanie na podnet CPPPaP túto situáciu prešetrovala v spolupráci
s inkluzívnym tímom aj pani zástupkyňou. Bola preverovaná klíma v triede aj
spokojnosť rodičov s triednou pani učiteľkou. Žiadne šikanovanie sa nepotvrdilo a ani
nespokojnosť rodičov s triednou pani učiteľkou. Rodičia uvedenej triedy chcú
o útokoch CPPPaP na triedu a aj pani učiteľku informovať pána primátora.
Školskej komisii boli predložené materiály týkajúce sa návrhu zápisu do mestskej
kroniky za rok 2021. Pripomienky komisie bolo potrebné zaslať do 3.6.2022. Komisia
k uvedenému návrhu na zápis pripomienky nemala.
Mgr. Paučová informovala, že žiadosť, ktorá bola podaná v súvislosti s výzvou
vyhlásenou Ministerstvom dopravy a výstavby SR na zriadenie cykloprístreškov pri
školách a školských za zariadeniach nebola schválená.
Podobné výzvy budeme naďalej sledovať.
Mgr. Struhár informoval ohľadom zmeny riaditeľa na ZŠ s MŠ Pionierska 2. Dňa
26.05.2022 prebehla voľba riaditeľa- zvolený bol PaedDr. Snopko Roman, PhD.,
ktorého funkčné obdobie začína 01.09.2022. Vzhľadom na kvalitu uchádzačov bol
výber podľa jeho slov, ako člena volebnej komisie, náročný.

K bodu č. 7
Na záver zasadnutia komisie pre školstvo sa Mgr. Skačanová s členmi komisie
rozlúčila, poďakovala za spoluprácu a účasť, tiež poďakovala za vedenie agendy a zápisy pani
sekretárke komisie a všetkým popriala pekné prázdniny a stretnutie ukončila.

Mgr. Skačanová Eva
predseda komisie

Mgr. Paučová Marta
sekretár komisie
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