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

ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo konanej dňa 04.03.2019

PRÍTOMNÍ:
RNDr. Mária Hamranová - predseda komisie
Mgr. Nataša Ďurišová - členka komisie
Mgr. Katarína Valachová - členka komisie
PaedDr. Juraj Svitek - člen komisie
Drahoslava Výbochová – členka komisie

PROGRAM :
1. privítanie, určenie zapisovateľa
2. základné úlohy komisie
3. plán zasadnutí komisie
4. aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania v meste
5. uznesenie, záver

1. Úvod, privítanie RNDr. Mária Hamranová, predsedníčka komisie, otvorila zasadnutie,
privítala prítomných a oboznámila s programom zasadnutia. Určila sa zapisovateľka komisie Mgr. Katarína Valachová.
2. Základné úlohy komisie:
Stále komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným MZ, a ďalšími orgánmi mesta k
najdôležitejším otázkam života mesta a k dôležitým investičným zámerom, vrátane návrhov
všeobecne záväzných nariadení mesta,
b) podávajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života mesta a predkladajú ich
orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku informovať príslušnú komisiu,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s
majetkom mesta alebo zvereným majetkom, na podnikateľskú a investičnú činnosť mesta,
d) kontrolujú, ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, prípadne pripomienky obyvateľov
mesta,
e) spolupracujú so stálymi a dočasnými komisiami mestského zastupiteľstva.
Komisia školstva a vzdelávania:
a) vyjadruje sa k materiálom, ktoré predkladá oddelenie školstva,

b) vyjadruje sa k návrhom a úpravám rozpočtu škôl a školských zariadení,
c) vyjadruje sa k efektívnosti hospodárenia škôl a školských zariadení,
d) vyjadruje sa k projektom modernizácii škôl a školských zariadení,
e) vyjadruje sa k návrhom racionalizácie siete škôl a školských zariadení v meste,
f) podáva návrhy na riešenie problematiky mládeže,
g) sprostredkúva spoluprácu v oblasti prevencie /drogy, alkohol/,
k) spolupracuje s detským lekárom v oblasti zdravotníctva a prevencie, záškoláctva,
l) spolupracuje s SÚH, so strednými školami v meste

3. Plán zasadnutí Komisie školstva a vzdelávania:
- 17. 4. 2019
- 17. 6. 2019
- 16. 09. 2019
- 21.10. 2019
- 2. 12. 2019
4. Aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania
a/ RNDr. Mária Hamranová informovala členov komisie o:
-

-

-

-

-

porade riaditeľov škôl a školských zariadení s primátorom mesta, kde štatutári dostali
za úlohu preukázateľným spôsobom zistiť prieskum záujmu o stravu, v prípade, ak od
1.9.2019 bude dotácia pre všetkých žiakov 1,20€, takisto vedúce školských jedálni do
15.marca odovzdajú požiadavky na potrebné vybavenie kuchýň v prípade nárastu počtu
stravníkov. Od sept.2019 bude opäť potrebná úprava VZN o dotáciách na stravu
a zriaďovateľ bude musieť uskutočniť aj patričné opatrenia pri rekonštrukciách škol.
kuchýň a nákupe potrebného strojového vybavenia.
štatutári škôl dostali pokyn na prehodnotenie úsporných opatrení vo financiách,
nakoľko finančné prostriedky od MŠVaV SR nebudú dostačujúce na vykrytie miezd v
roku 2019
ZŠ s MŠ Á.Fesztyho do 31.marca musí vyčerpať finančné prostriedky vo výške 13tis.€,
ktoré boli poskytnuté ako havarijné z MŠVaV SR, potrebné je odovzdať aj všetky
potrebné dokumenty z VO, zmluvy o dielo, FA a pod.
poskytla informácie a možnosť zapojenia žiakov do súťaže Medzníky 2. svetovej vojny
odporúčanej v POP na šk.r. 2018/19, školy dostanú všetky potrebné dokumenty
elektronickou poštou
poskytla informácie o možnosti zapojiť sa do projektu Fondu na podporu umenia
výstava kaktusov bude 17.-18.mája 2019 v kultúrnom dome Hurbanovo

b/ Mgr. Valachová informovala o prípravách mestských osláv Dňa učiteľov, ktoré sa budú
konať 28. marca 2019 o 16,00 hod. v KD. Poprosila riaditeľov škôl o dôsledné dodržiavanie
počtu prihlásených osôb, aby zbytočne nedošlo k plytvaniu.
c/ p. Výbochová informovala o:
-

príprave Dňa hvezdární a planetárií - 17.3.2019 od 13,30 hod. vo hvezdárni
v Hurbanove

-

-

na 29.3.2019 sa pripravuje slávnostná akadémia pri príležitosti 50.výr. SÚH a 50.výr.
pomaturitného štúdia v SÚH Hurbanovo
na mesiace júl – aug. – sept. 2019 požiada o súčinnosť pri prepožičaní priestorov na
uskutočnenie celoslovenskej výstavy Vesmír očami detí v priestoroch Fesztyho galérie
v Hurbanove
20.marca 2019 sa v priestoroch hvezdárne uskutoční okresné kolo súťaže Čo vieš
o hviezdach

d/ Mgr. Ďurišová informovala o:
- prednáške pre učiteľov cudzích jazykov o príprave ŠVVP a o pripravovanej besede
s pracovníkmi CPPPaP Komárno a odborných zamestnancov základných škôl v okrese
Komárno s cieľom výmeny informácií o problematike výchovy a vzdelávania detí a žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- o možnosti zabezpečiť edukačné programy pre žiakov ZŠ z rôznych oblastí fyziky,
astronómie a pod. vo hvezdárni
e/ PaedDr. Svitek poskytol informácie o:
-

príprave vernisáže výstavy Vesmír očami detí v ZUŠ Hurbanovo 15.3.2019 o 17,00hod.
v termíne od 11.-13.3. bude prebiehať príprava a vernisáž výstavy členov Artcentra
Hurbanovo v družobnom meste Lovran, výstavu inštalujú 5 členovia Artcentra
od 15.apríla 2019 bude v galérii výstava Kancionálu z družobného mesta Žlutice,
poprosil, že by rád nadviazal družobné výmenné styky so ZUŠ v Žluticiach
navrhol, aby na konci roka, pri slávnostnom ukončení šk. roka boli odmenení žiaci aj
primátorom mesta

5. Uznesenie:
Komisia školstva a vzdelávania pri MsZ :
a/ schvaľuje:
1. základné úlohy a náplň práce komisie
2. plán zasadnutí komisie
b/ berie na vedomie:
1. aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania
c/ poveruje predsedu komisie o poskytnutí zápisnice primátorovi mesta
RNDr. Mária Hamranová sa poďakovala všetkým za účasť na zasadnutí.
V Hurbanove dňa 4.3.2019

.............................................................

..............................................................

Mgr. Katarína Valachová

RNDr. Mária Hamranová

zapisovateľka

predsedníčka komisie

