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

ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo
konanej dňa 25.07.2017
PRÍTOMNÍ: RNDr. Mária Hamranová
Drahoslava Výbochová
Mgr. Katarína Valachová

- predseda komisie
- členka komisie
- členka komisie

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.

privítanie, určenie zapisovateľa
materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ - plánované na 27.07.2017
aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania v meste
uznesenie, záver

1. Úvod, privítanie
RNDr. Mária Hamranová, predsedníčka komisie, otvorila zasadnutie, privítala prítomných
a oboznámila s programom zasadnutia. Určila sa zapisovateľka komisie – Drahoslava Výbochová
2. Materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ dňa 27.07.2017
Členovia komisie sa oboznámili s jednotlivými materiálmi z pripraveného zasadnutia MsZ.
a/ Mgr. Valachová informovala o žiadostiach školských jedální pri Materskej škole Nový diel
a ZŠ s MŠ s VJM Á.Fesztyho o potrebe zvýšenia poplatkov za stravné, nakoľko je nutné
dodržiavať nové receptúry, zaraďovať nové druhy potravín, zabezpečenia plnenia
odporúčaných výživových dávok a zásad pre zostavovanie jedálneho lístka a hlavne
materiálno - spotrebných noriem. Z toho dôvodu je potrebné navýšiť financovanie stravy
v školských jedálňach, čo je možné riešiť cez úpravu VZN - Dodatkom č. 1 k VZN mesta č.
116 o príspevkoch v školstve.
Materiály komisia berie na vedomie a súhlasí s prijatím dodatku k VZN č.116.
b/ RNDr. Mária Hamranová informovala o informatívnej správe mestského kontrolóra
o finančnej kontrole u kontrolovaného subjektu ZŠ Hurbanovo, Nám. Konkolyho – Thege č.2.
Na základe overovania predložených písomných opatrení na odstránenia zistených
nedostatkov kontrolór mesta nezistil žiadne nedostatky. Materiál komisia berie na vedomie
c/ ZŠ s MŠ A. Fesztyho s VJM žiada Mesto Hurbanovo o spolufinancovanie a
predfinancovanie europrojektu s názvom: Schools in a changing world - Inclusive, innovative
and reflective teaching and learning - crossborder exchange of knowhow (Školy v meniacom
sa svete - Inkluzívne, inovatívne a reflexne vyučovanie a učenie – cezhraničná výmena
znalosti a skúsenosti). Komisia prerokovala túto žiadosť. Pozitívne hodnotí aktivitu a záujem
pedagógov školy o realizáciu projektu, ktorý školu posunie vo výchovno – vzdelávacej

oblasti, zlepšení materiálno – technickej vybavenosti, vypracovaní školských dokumentov,
získaní nových zručností pedagógov. Materiál komisia berie na vedomie.
Aktuálne informácie z oblasti školstva a vzdelávania
a/ SÚH informuje, že plánuje odstávku planetária v termíne od 11.9.2017 do 10.10.2017
z dôvodu rekonštrukcie premietacieho plátna. V tomto termíne sa v planetáriu nebudú konať
žiadne prezentácie.
b/ Prehľad letnej činnosti pre deti:
CVČ: letný tábor od 3.7.-8.7., letná prázdninová herňa od 7.8.-18.8.
ŠKD: Letná činnosť 4.7.-28.7.
ZUŠ: hudobný a tanečný kurz od 3.7.-7.7. a letné tvorivé dielne od 10.7.-14.7.
Iné subjekty: 17.7.- 21.7. letný angl. tábor – organizuje DEPO, 31.7. – 4.8. Letný tábor Dúhačika
Diskusia prebiehala priebežne k jednotlivým materiálom.
4. Uznesenie, záver
Komisia :
a/ berie na vedomie:
Informácie o materiáloch na pripravované zasadnutie MsZ konaného 27.7.2017
b/ ukladá predsedovi komisie:
- poskytnúť MsZ a primátorke mesta informácie o priebehu rokovania a zaslať zápisnicu
z rokovania komisie
RNDr. Mária Hamranová sa poďakovala všetkým za účasť na zasadnutí.
V Hurbanove dňa 25.7.2017

.............................................................
Drahoslava Výbochová
zapisovateľka

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

