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

ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo
konanej dňa 19.09.2016
PRÍTOMNÍ:

RNDr. Mária Hamranová
Mgr. Eleonóra Laczová
PaedDr. Juraj Svitek
Drahoslava Výbochová
Mgr. Katarína Valachová

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

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.

privítanie, určenie zapisovateľa
materiály z pripravovaného zasadnutia MsZ - plánované na 22.09.2016
aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania v meste
rôzne postrehy, námety a pripomienky, diskusia
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 22.09.2016
Členovia komisie prejednali jednotlivé materiály z pripraveného zasadnutia MsZ. Jednotlivé
materiály komisia berie na vedomie.
3.
Aktuálne informácie z oblasti školstva a vzdelávania
a/ Mgr. Valachová informovala o aktuálnych otázkach z oblasti školstva, o vykonaných
výberových konania, o potrebe vykonať štatistické informácie k 15.9., o nových legislatívnych
predpisoch. Riaditeľom ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM sa stal Mgr. László Deme, staronovým
riaditeľom ZUŠ je PaedDr. Juraj Svitek. Počas leta prebehla rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ
Á.Fesztyho s VJM.
b/ SÚH pripravuje na najbližšie obdobie niekoľko podujatí, všetky pozvánky budú zverejnené na
stránke mesta. Takisto sa plánuje oprava strechy planetária, počas ktorej bude odstávka v trvaní
približne 1 týždeň.
c/ ZUŠ má aj v tomto šk.r. dostatočný počet žiakov.
d/ ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM pripravuje sériu podujatí k 160.výr. narodenia Á. Fesztyho
4. Rôzne, diskusia
Pripomienky:
a/ žiadosti o dotácie je potrebné podať do 30.9.2016. Na stránke mesta je zverejnená žiadosť,

prílohy a VZN.
5. Uznesenie, záver
Komisia :
a/ berie na vedomie:
Informácie o materiáloch na pripravované zasadnutie MsZ konaného 22.09.2016
b/ ukladá predsedovi komisie:
- poskytnúť MsZ a primátorke mesta informácie o priebehu rokovania komisie a zaslať
zápisnicu z rokovania komisie
RNDr. Mária Hamranová sa poďakovala všetkým za účasť a v novom šk.r. všetkým zaželala
veľa zdravia a úspechov..
V Hurbanove dňa 19.09.2016

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

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

