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

 

Z Á P I S N I C A 

z 2. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo konanej dňa 24.04.2019  

 

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. vyhodnotenie aktivít za uplynulé obdobie 

3. aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania v meste 

4. 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. Plánované zasadnutie komisie na 17.4.2019 sa neuskutočnilo 

z dôvodu veľkonočných prázdnin škôl v termíne od 18.4. – 23.4.2019, viacerí členovia 

komisie boli odcestovaní, čerpali si dovolenky. 

2. Členovia komisie vyhodnotili  a pozitívne hodnotili uskutočnené podujatia za uplynulé 

obdobie – viď zápisnica komisie zo 4.3.2019. 

3. Aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania: 

      a/ nové finančné pásma na nákup potravín platné od 1.9.2019 – viď. Príloha 

      Stretnutie riaditeľov škôl a vedúcich ŠJ sa uskutoční 26.4.2019, potrebná je zmena   

      finančných pásiem, ktoré  sa zapracujú do nového VZN.   

 

b/ zápis do 1.roč. ZŠ – prehľad, viď. Príloha 

Riaditelia škôl odovzdali informácie o priebehu a počte zapísaných detí riadne a včas. 

Počet nezapísaných školopovinných detí je veľmi nízky, za čo patrí poďakovanie TSP 

a ich úzkej spolupráci medzi školami.  



c/ Právna forma CVČ Hurbanovo - členovia prerokovali  všetky zákonné možnosti na 

riešenie - Vyhláška č. 306/2009. Komisia sa zhodla, že nesúhlasí s priradením CVČ k inej 

škole s právnou subjektivitou a  navrhuje zmenu právnej formy Centra voľného času  

Hurbanovo  na  právnickú osobu.   

d/ pripravované podujatia: 

- 29.4. o 10,00 beseda v knižnici so spisovateľkou  

- 30.4. o 18,30 majáles, stavanie mája a lampiónový sprievod pri KD 

- 30.4. krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach v Nitre 

- 6.5. divadelné predstavenie v KD o 18,00 

- 9.5. o 10,00 oslavy víťazstva nad fašizmom o 10,00 pri KD 

- 10.5. o 10,00 otvorenie Cultplay ihriska 

- 17.- 18.5. výstava kaktusov v kultúrnom dome 

- 18.5. Noc múzeí vo hvezdárni 

- 26.5. MDD v parku v Bohatej 

- 23.6. odovzdanie  ihriska Žihadielko park Hliník 

- 27.6.- 29.6. hurbanovské kultúrne dni 

- školy pripravujú exkurzie a školské výlety, ŠvP, / Londýn, Taliansko,.../ – máj - jún 

- zápis do MŠ – máj 

- zápis do ZUŠ - jún 

4. Uznesenie: 

Komisia školstva a vzdelávania pri MsZ : 

      a/ berie na vedomie aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania 

b/ poveruje predsedu komisie o poskytnutie zápisnice primátorovi mesta 

 

RNDr. Mária Hamranová sa poďakovala všetkým za účasť na zasadnutí.  

 

V Hurbanove dňa 24.4.2019 

 

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

Mgr. Katarína Valachová                                     RNDr. Mária Hamranová 

 zapisovateľka                                                      predsedníčka komisie 

 


