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

ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo
spísaná dňa 25.02.2015
PRÍTOMNÍ: RNDr. Mária Hamranová
Mgr. Eleonóra Laczová
PaedDr. Juraj Svitek
Mgr. Katarína Valachová
Drahoslava Výbochová

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

PROGRAM :
1. privítanie, predstavenie členov komisie, určenie zapisovateľa
2. plán práce komisie na rok 2015
3. plánovaný harmonogram zasadnutí komisie na rok 2015
4. návrh rokovacieho poriadku komisie
5. aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania v meste
6. rôzne, diskusia
7. uznesenie, záver

1. Úvod, privítanie
RNDr. Mária Hamranová, predsedníčka komisie, otvorila zasadnutie, privítala prítomných
a zároveň predstavila jednotlivých členov komisie.
Určila zapisovateľku komisie – Mgr. Eleonóra Laczová.

2. Plán práce komisie na rok 2015
Členovia komisie prerokovali návrh plánu práce na rok 2015 a jednohlasne ho odsúhlasili.
Tvorí prílohu zápisnice.

3. Harmonogram zasadnutí komisie na rok 2015
Členovia odsúhlasili harmonogram zasadnutí komisie na rok 2015.
Tvorí prílohu zápisnice.

4. Rokovací poriadok komisie
Materiál komisia obdržala od Mestského úradu – Ing. Veres. Členovia prehodnotili jednotlivé
body rokovacieho poriadku a so zapracovanými pripomienkami ho jednohlasne schválili.
Tvorí prílohu zápisnice.

5. Aktuálne informácie z oblasti školstva a vzdelávania
Základné informácie poskytla Mgr. Katarína Valachová:
a/ zápis žiakov do ZŠ: ZŠ Nám. Konkolyho – Thege v termíne od 5.2.-7.2.2015 – zapísaných
50 detí, ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM 12.2.-14.2.2015 – zapísaných 35 detí. Náhradný termín
zápisu je 12.3.2015. Existuje evidencia, že je ešte cca 9 detí, ktoré zákonní zástupcovia
nepriviedli na zápis. V prípade neúčasti na zápise do 1. ročníka môžu byť zákonní
zástupcovia finančne postihnuteľní.

Zápis detí do MŠ Nový Diel sa bude konať 12.a 13. marca a v ZŠ a MŠ A. Fesztyho s VJM 4.
a 5. 3. 2015.
Zápis na všetky odbory ZUŠ aj v elokovaných pracoviskách bude druhý júnový týždeň.
b/ Rady škôl: Uznesením 24/2015 MZ zo dňa 12.2.2015 sa zmenilo zloženie delegovaných
zástupcov zriaďovateľa. Zoznam delegovaných členov je v zápisnici zo zasadnutia MZ.
c/ Informácie o odovzdaných Správach o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl: Všetky
školy a školské zariadenia do 30. októbra 2014 v súlade s §3 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z.
o štruktúre a obsahu správ VVZČ odovzdali svoje správy, ktoré obsahovali potrebné
legislatívou určené náležitosti.
d/ Informácia o projektoch: Mesto reagovalo na výzvu MŠ SR ohľadom rekonštrukcie MŠ.
Podala sa žiadosť o dotáciu na rozšírenie kapacity MŠ Nový Diel.
e/ VZN o školstve: Momentálne sú v platnosti:
VZN č. 105 - o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa MŠ, ZUŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ
VZN č. 106 - o určení výšky finančných prostriedkov pre neštátne zariadenia
VZN č. 112 – o príspevkoch v školstve
f/ Príprava Dňa učiteľov: bude sa konať 27.3.2015 o 16,00 hod. KS MKT Hurbanovo,
program zabezpečuje ZUŠ Hurbanovo. Ocenení budú najaktívnejší pedagógovia v zmysle
zásad oceňovania, ocenenie dostanú aj jubilanti – dôchodcovia.

6. Rôzne, diskusia
- Drahoslava Výbochová informovala o slávnostnom otvorení nového digitálneho planetária,
ktoré bude 9.3.2015, účasť prisľúbil aj minister kultúry M. Maďarič. Na 15.3. je naplánovaný
Deň hvezdární, v čase od 14,00 do 17,00 hod. bude možné absolvovať prehliadku
rekonštruovaných priestorov. Pre návštevníkov zostáva vstupné nezmenené-1euro alebo 1
kultúrny poukaz. 12. marca sa bude vyhodnocovať výtvarná súťaž žiakov Vesmír očami detí,
kde odbornú porotu budú tvoriť pedagógovia ZUŠ. 20. marca bude možné vo hvezdárni
sledovať zatmenie Slnka v čase od 9,40 do 11,40 hod. Hvezdáreň pripravuje niekoľko besied,
prednášok, metodických podujatí a vzdelávacích aktivít, o ktorých bude verejnosť informovať
aj prostredníctvom mestského rozhlasu a káblovej televízie.
- Juraj Svitek informoval o pripravovanej vernisáži výstavy autora T. Thora dňa 13.3.2015
o 18,00 hod. Požiadal o podporu zmeny rozpočtu pre ZUŠ.
- Mária Hamranová požiadal všetkých, aby všetky svoje podujatia zaslali do KS MKT pani
riaditeľke Lelovičovej, aby sa mohli zapísať do Kultúrneho kalendára na rok 2015. Komisia
do svojho plánu práce zaradila a zároveň aj odsúhlasila oceňovanie najúspešnejších detských
osobností mesta. Poprosila p. Valachovú o spoluprácu so školami a školskými zariadeniami
o vypracovanie návrhov na ocenenie.
- Eleonóra Laczová pripomienkovala potrebu obnovy uvítacích drevených tabúľ na začiatku
mesta. Sťažovala sa aj na množstvo výtlkov na cestách v meste ako aj nevhodnej úprave ciest
po zavádzaní kanalizácii vo vedľajších cestách.
- Katarína Valachová v mene primátorky mesta pozvala všetkých na III. ročník Mestského
plesu, ktorý bude 7.3.2015.
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7. Uznesenie, záver
Komisia :
a/ schvaľuje:
- Plán práce komisie na rok 2015
- Harmonogram zasadnutí komisie na rok 2015
- Rokovací poriadok komisií
b/ berie na vedomie:
- Poskytnuté aktuálne informácie z oblasti školstva
c/ ukladá predsedovi komisie:
- poskytnúť MZ informácie o návrhoch členov komisie / rekonštrukcia tabúľ, výtlky
v meste, oceňovanie najúspešnejších detských osobností.
Na záver sa RNDr. Mária Hamranová sa poďakovala všetkým za účasť.

V Hurbanove dňa 25.02.2015

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

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