RNDr. Mária Hamranová, predseda Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ
Hurbanovo

ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo
konanej dňa 07.12.2015
PRÍTOMNÍ: RNDr. Mária Hamranová
- predseda komisie
Mgr. Eleonóra Laczová
- členka komisie
PaedDr. Juraj Svitek
- člen komisie
Drahoslava Výbochová
- členka komisie
Mgr. Katarína Valachová
- členka komisie
PROGRAM :
1. privítanie, určenie zapisovateľa
2. materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ - plánované na 10.12.2015
3. aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania v meste
4. rôzne postrehy, námety a pripomienky, diskusia
5. uznesenie, záver
1. Úvod, privítanie
RNDr. Mária Hamranová, predsedníčka komisie, otvorila zasadnutie, privítala prítomných
a oboznámila s programom zasadnutia.
Určila sa zapisovateľka komisie – Mgr. Eleonóra Laczová.
2. Materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ dňa 10.12.2015 Členov komisie
informovala o aktuálnych otázkach z oblasti školstva Mgr. K. Valachová.
a/ legislatívne zmeny: dodatky k VZN č. 105 a VZN č. 106, metodické pokyny
k organizovaniu Lyžiarskych výcvikov a Škôl v prírode
b/ čerpania rozpočtov škôl a školských zariadení – informácie ohľadom žiadostí o III. zmenu
rozpočtu
c/ návrh rozpočtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na roky 2016, 2017, 2018
– členovia komisie berú na vedomie informácie.
3. Aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania
Podujatia, ktoré prebehli v školských a vzdelávacích zariadeniach mesta v poslednom období:
- ZUŠ oslavuje sériou podujatí 30. výročie svojho založenia /koncerty, výstavy, ples/,
pripravuje sa ešte adventný koncert v Kostole sv. Anny v Bohatej 13.12.2015 a koncert
v Kostole sv. Ladislava v Hurbanove 19.12.2015, výstava bývalej žiačky K. Dudášovej
a koncert učiteľov ZUŠ
- ZŠ s MŠ Á.Fesztyho s VJM organizuje tzv. „Feszty hét“ – sériu podujatí v týždni od 7. do
11.12.2015
- SÚH uskutočnila prednášku na tému Globálne otepľovanie s Mgr. Mirkou Jarošovou z TV
JOJ, začal pracovať astronomický krúžok s 20 členmi, každý piatok od 17,30 h. organizujú
verejné pozorovanie pre záujemcov, pripravuje sa seminár pre učiteľov fyziky 10. 12. 2015,
ako aj výtvarná súťaž Vesmír očami detí a vedomostná súťaž Čo vieš o hviezdach
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4. Rôzne, diskusia
Pripomienky:
- Kultúrny kalendár mesta na webe mesta - členovia pripomienkovali a prosia
o zjednotenie, aktualizáciu, spresnenie, kontrolu správnosti a pod.
Pre kronikárku mesta je potrebné zaslať informácie, ktoré potom môže zapísať do
mestskej kroniky, potrebné je informovať aj ostatné organizácie o zaslaní informácií,
mailový kontakt: kronikar@hurbanovo.sk
- Hlásenie v mestskom rozhlase, obyvatelia prosia o zjednotenie času hlásenia,
dopoludnia od 9,30 a popoludní o 15,30 hod.
Rôzne:
- ZŠ s MŠ s Á. Fesztyho s VJM pripravuje ešte vianočné tvorivé dielne a školské
Vianoce
- Školy sa zapájajú do protestu učiteľov pod názvom Babysitting day 10.12.2015
- Vyučovanie po vianočných prázdninách začne 11.1.2016 – odporúčanie ministra
školstva
- SUH pripravila nové programy, predajný pult s metodickými materiálmi na predaj,
majú pripravené nové dabingy k premietaným filmom aj v maďarskom jazyku
a plánujú od nového roku aj nové sedenie v planetáriu
- O práci Odboru školstva Komárno sa poskytla informácia vytvorená je nová web
stránka: http://odbor-skolstva-komarno.webnode.sk/, kde je prístupnených množstvo
informácií
4. Uznesenie, záver
Komisia :
a/ berie na vedomie:
- Informácie o materiáloch na pripravované zasadnutie MsZ konaného 10.12.2015
b/ ukladá predsedovi komisie:
- poskytnúť MsZ a primátorke mesta informácie o priebehu rokovania komisie, zaslať
zápisnicu z rokovania
Na záver sa RNDr. Mária Hamranová poďakovala všetkým za účasť.

V Hurbanove dňa 07.12.2015

.............................................................
Mgr. Eleonóra Laczová
zapisovateľka

...................................................................
RNDr. Mária Hamranová
predsedníčka komisie
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