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

ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo
konanej dňa 20.02.2018
PRÍTOMNÍ: RNDr. Mária Hamranová
Mgr. Eleonóra Laczová
Mgr. Katarína Valachová
PaedDr. Juraj Svitek

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

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.

privítanie, určenie zapisovateľa
materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ - plánované na 22.02.2018
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 – Eleonóra Laczová.
2. Materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ dňa 22.02.2018
Členovia komisie sa oboznámili s jednotlivými materiálmi z pripraveného zasadnutia MsZ.
Materiály komisia berie na vedomie.
3. Aktuálne informácie z oblasti školstva a vzdelávania
a/ Mgr. Valachová informovala o aktuálnych otázkach z oblasti školstva v meste:
- financie v rámci prenesených sú na jednotlivé ZŠ rozdelené podľa rozpočtových pravidiel
- zápis do 1.roč. ZŠ sa na obidvoch školách uskutoční v termíne od 12.-14.4.2018 v čase od
13,00 do 17,00 hod., v sobotu od 8,00 (od 9.00 – ZŠ slov.) do 11,00 hod. Potrebné je
priniesť so sebou rodný list a zdravotnú kartičku dieťaťa a OP zákonného zástupcu.
- Mestské oslavy Dňa učiteľov budú 28.3.2018 v KD Hurbanovo o 16.00 hod.
- Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Nám. Konkolyho – Thege je
naplánované na jún 2018
- Projekt rekonštrukcie telocviční v ZŠ Nám. Konkolyho Thege je realizovaný
- V ZUŠ prebehla kontrola zo strany Štátnej školskej inšpekcie – potrebné je realizovať
opatrenia a nápravy do termínu následnej kontroly, bude potrebné aj navýšiť rozpočet
ZUŠ
- 11.4.2018 sa bude konať projekt Požitavie /výstava a koncert/ za účasti žiakov a učiteľov
5 ZUŠ / Zlaté Moravce, Vráble, Šurany, Nové Zámky a Hurbanovo/

b/ PaedDr. J. Svitek informoval o realizácii výstavy akad. soch. R.Darázsovej a Mgr.
Magdalény Serbákovej v partnerskom meste Lovran v termíne od 8.3.2018. Realizátorom
je OZ Artcentrum a ZUŠ Hurbanovo.
c/ RNDr. M. Hamranová informovala o pripravovaných verejných zhromaždenia obyvateľov
mesta. Najaktuálnejšou informáciou súčasnosti je výstavba ošipárne na Turčeku. Členovia
komisie nesúhlasia s výstavbou v katastrálnom území mesta Hurbanovo.
Členovia komisie žiadajú kompetentných o vypracovanie bezbariérového prístupu na
mestský úrad.
4. Uznesenie, záver
Komisia :
a/ berie na vedomie:
Informácie o materiáloch na pripravované zasadnutie MsZ konaného 22.2.2018
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 20.2.2018

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

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

