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

ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo
spísaná dňa 20.05.2015
PRÍTOMNÍ: RNDr. Mária Hamranová
Mgr. Eleonóra Laczová
PaedDr. Juraj Svitek
Drahoslava Výbochová
Silvia Mikovicsová

- predseda komisie
- členka komisie
- člen komisie
- členka komisie
- hosť

PROGRAM :
1. privítanie, určenie zapisovateľa
2. aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania v meste
- kronikárka mesta
- detské osobnosti
- mestské noviny
- projekt na rozšírenie MŠ Nový diel
- výberové konanie na post riaditeľa v MŠ Nový diel
- akcie a podujatia v meste
- materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ - plánované na 28.5.2015
3. rôzne postrehy, námety a pripomienky, diskusia
4. uznesenie, záver
1. Úvod, privítanie
RNDr. Mária Hamranová, predsedníčka komisie, otvorila zasadnutie, privítala prítomných
a oboznámila program zasadnutia.
Určila zapisovateľku komisie – Mgr. Eleonóra Laczová.
2. Aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania
a/ za kronikárku mesta mestské zastupiteľstvo zvolilo Silviu Mikovicsovú. Členovia komisie
spolu s p. Mikovicsovou si prezreli kroniku mesta a dohodli sa na vzájomnej pomoci
a spolupráci. Potrebné je spracovať a podchytiť roky 2008 – 2014. Z toho dôvodu členovia
komisie vyzývajú školy, spoločenské, kultúrne a športové organizácie, cirkvi, aby
spracovali krátky sumár informácií o činnosti, výsledky súťaží a pod. a poskytli ich
kronikárke mesta. Na tento účel bude vytvorená aj mailová adresa:
kronikar@hurbanovo.sk, kde sa budú môcť jednotlivé informácie zasielať. Pomoc
očakávame aj od Kultúrneho strediska MKT a p. prednostky MsÚ V prípade uskutočnenia
školenia na tému vedenie kroniky, bude potrebné p. Mikovicsovú na toto školenie zaslať.
Na webe mesta sa poskytne informácia - oznam o zbieraní podkladov pre p. kronikárku.
b/ ocenenie detských osobností – školy a školské zariadenia pripravili zoznam žiakov,
z ktorých komisia vyberie a navrhne p. primátorke najúspešnejšie detské osobnosti na
ocenenie.
c/ rekonštrukcia MŠ Nový diel – mesto Hurbanovo získalo dotáciu z grantu Ministerstva
školstva, vedy a výskumu SR na rekonštrukciu vo výške 51 000,-€. Potrebné množstvo
financií na celý projekt je ale 130 000,-€. O prijatí a využití tohto balíka peňazí na daný
projekt sa ešte bude rokovať na MsZ.

d/ vyhlásené je výberové konanie na pozíciu riaditeľa MŠ Nový diel, termín podávania
prihlášok je do 5.6.2015.
e/ mestské noviny – členovia komisie vyjadrili a podporili myšlienku vydávania mestských
novín ako občasník. Navrhujú ale vytvoriť tzv. elektronickú verziu na webe mesta.
V tlačenej podobe je potrebné ich vydávať tiež minimálne dvakrát do roka. Všetci členovia
súhlasili s pomocou pri tvorbe príspevkov.
f/ akcie a podujatia na najbližšie obdobie:
- „Talenty Hurbanova a Richard Rikkon“ organizuje ZUŠ 22.mája
- „Kostol nás spája“ v réžii OZ Dúhačik 24.mája v Kostole sv. Ladislava
- 27.5. v Galérii A. Fesztyho bude vernisáž výstavy J. Drugu
- „Hurbanovské hudobné leto“ organizuje ZO Csemadok v parku pri hvezdárni: 7.,
14., a 21.júna
- „Kultúrny festival“ v réžii OZ Mládeže v parku pri hvezdárni od 23.júna
- 19.júna KS organizuje divadelné predstavenie
- v ZUŠ počas celého mesiaca jún budú prebiehať absolventské koncerty, napr. 2.6.
a absolventské výstavy, napr. 5.6.
- 8.-9.júna bude v ZUŠ Deň otvorených dverí pre deti z materských škôl
- 9.-10. júna sa uskutočnia v ZUŠ talentové prijímacie pohovory na všetky odbory
- každý piatok od 19,30 hod. sa v Slovenskej ústrednej hvezdárni uskutočňujú pre
verejnosť pravidelné prehliadky, návštevy planetária, múzea a pozorovania pre
verejnosť
- v SÚH sa od októbra plánuje krúžková činnosť – astronomický krúžok
g/ materiály z pripravovaného zasadnutia /28.5.2015/ ešte neboli k dispozícii
3. Rôzne, diskusia
a/ komisia týmto žiada primátorku mesta o urýchlené riešenie problému rozširovania drog
medzi mládežou. Navrhuje mestskej polícii vykonať akcie zamerané na prevenciu nielen
medzi žiakmi základných škôl, stredných škôl ale aj medzi ostatnou mládežou. Vykonať
rôzne kontroly na mládežníckych podujatiach, v reštauračných zariadenia, vykonať besedy
a stretnutia s osobami, ktoré sa liečili v protidrogových zariadenia, nadviazať spoluprácu
s rôznymi organizáciami /ACCET a pod./
b/ komisia upozorňuje na neprihlásené deti do 1. ročníka ZŠ, potrebné je opätovne vyzvať
rodičov, problematikou sa zaoberá referentka Spoločného školského úradu.
4. Uznesenie, záver
Komisia :
a/ berie na vedomie:
- informáciu o novej kronikárke mesta
- informáciu o pripravovaných podujatiach v meste na najbližšie obdobie
b/ ukladá predsedovi komisie:
- poskytnúť MsZ a primátorke mesta informácie o priebehu rokovania komisie
Na záver sa RNDr. Mária Hamranová poďakovala všetkým za účasť.
V Hurbanove dňa 20.05.2015

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

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