Z á p i s n i c a č. 06/2014
zo zasadnutia Komisie pre školstvo pri MsZ v Poltári,
ktoré sa uskutočnilo dňa 20. 06. 2014 v budove Mestského úradu v Poltári
___________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
2. Aktuálne informácie Spoločného obecného úradu školského
3. Príprava podujatí v mesiaci jún
4. Prejednanie došlých žiadostí
5. Diskusia
6. Záver
1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania
Zasadnutie Komisie pre školstvo (KŠ) pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári otvorila
predsedníčka komisie Mgr. Martina Brisudová a zároveň privítala prítomných členov komisie
a pána primátora mesta Pavla Gavalca. Predsedníčka komisie oboznámila prítomných
s programom rokovania, ktorý následne členovia komisie pre školstvo jednohlasne schválili.
2. Informácie Spoločného obecného úradu školského (SoÚŠ)
Ing. Mária Pribilincová predniesla prítomným členom komisie aktuálne informácie o
činnosti SoÚŠ, ktorá bola zameraná hlavne na prípravu a organizáciu výberových konaní na
obsadzovanie miest riaditeľov škôl. Dňa 17.06.2014 bolo vyhlásené výberové konanie na
miesto riaditeľ/ka Materskej školy Kanadská 19, Poltár s predpokladaným nástupom 01.09.
2014. Termín podania žiadostí je stanovený do 14.07.2014.
3. Príprava podujatí v mesiaci jún
Primátor mesta Pavel Gavalec – navrhol, aby sa slávnostné oceňovanie žiakov škôl
uskutočnilo na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári, t. j. v mesiaci
september.
Mgr. Brisudová uviedla, že medzi ocenenými žiakmi sú aj žiaci 9. ročníkov, ktorí
v mesiaci september začnú navštevovať stredné školy a z uvedeného dôvodu sa oceňovania
nebudú môcť zúčastniť.
Na základe požiadavky riaditeľky ZUŠ Poltár členovia komisie upravili čas konania
slávnostného oceňovania žiakov škôl a slávnostného vyraďovania žiakov 9. ročníkov
nasledovne:
26.06.2014 (štvrtok) – o 9.00 hod. slávnostné vyraďovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ
26.06.2014 (štvrtok) – o 10.30 hod. slávnostné oceňovanie žiakov škôl.
Termín slávnostného vyraďovania predškolákov MŠ ostáva nezmenený:
27.06.2014 (piatok) – o 9.00 hod. slávnostné vyraďovanie predškolákov MŠ.
Ing. Pribilincová oboznámila prítomných so scenárom každého podujatia. Uviedla, že
dňa 25.06.2014 (streda) o 10.00 hod. je naplánovaná generálka.
Pavel Gavalec, primátor mesta, mal dotaz ohľadom zakúpenia darčekov pre ocenených
žiakov a pre vyraďovaných žiakov 9. roč.
Mgr. Brisudová uviedla, že v zmysle uznesenia komisie pre školstvo bolo na nákup
darčekov – USB kľúčov pre žiakov 9. roč. vyčlenených 400,- €. Následne bola vystavená
a odoslaná objednávka na zakúpenie 100 ks USB kľúčov s erbom mesta Poltár. Z dôvodu
neskorého časového dodania USB kľúčov bola objednávka stornovaná. V priebehu pondelka

bude potrebné preveriť možnosť zakúpenia USB kľúčov v Poltári – preverí zapisovateľka
komisie.
Ing. Pribilincová – bolo by vhodné pripraviť diplomy pre ocenené deti a žiakov, ako
aj pamätné listy pre žiakov 9. ročníkov. Mala dotaz, či bude potrebné video z týchto akcií
alebo bude postačovať fotografovanie.
Pavel Gavalec, primátor mesta – mesto pripraví diplomy a pamätné listy pre všetky
oceňované deti a žiakov, ako aj pre žiakov 9. ročníkov. Videozáznam nebude potrebný, stačí
fotografovanie.
Mgr. Brisudová uviedla, že chýbajú finančné prostriedky na nákup darčekov pre
ocenených športovcov. Ďalej požiadala Ing. Pribilincovú o zaslanie scenára jednotlivých
podujatí + zaslanie scenára pre pána primátora.
Pavel Gavalec, primátor mesta – mesto zabezpečí 50 ks pier pre oceňovaných žiakov z
rozpočtu mesta.
Ing. Pribilincová – do zoznamu ocenených detí MŠ Sklárska ul. bude potrebné doplniť
ešte jedno dieťa. Bude potrebné zapísať údaje do pamätnej knihy. Požiadala Mgr. Brisudovú
o konkrétne znenie textu diplomov a pamätných listov.
Mgr. Brisudová prezentovala návrh diplomov a pamätných listov a požiadala pána
Imroviča o doručenie návrhov v priebehu pondelka. Bude potrebné pozvať rodičov detí MŠ
na slávnostné vyraďovanie predškolákov MŠ.
4. Prejednanie došlých žiadostí
Na zasadnutie komisie pre školstvo nebola doručená žiadna žiadosť na prerokovanie.
5. Diskusia
Elena Slavkovská mala dotaz koľko finančných prostriedkov zostáva komisii pre
školstvo k dnešnému dňu – 20.06.2014.
Mgr. Melicherová – komisii pre školstvo v zmysle predloženého čerpania rozpočtu
k 30.04.2014 a na základe prijatých uznesení v mesiaci máj a jún 2014 (vyčlenených 100,- €
na Talentík múz 2014 a 450,- € na vyraďovanie a oceňovanie detí a žiakov) ostáva približne
355,- €.
6. Záver
Zasadnutie Komisie pre školstvo pri MsZ v Poltári ukončila predsedníčka komisie
Mgr. Martina Brisudová, ktorá sa všetkým prítomným poďakovala za účasť. Členovia komisie
pre školstvo sa na svojom zasadnutí dohodli, že nasledujúce zasadnutie komisie bude verejné.
V Poltári, dňa 27.06.2014
Zapísala: Mgr. Aneta Melicherová

Mgr. Martina Brisudová
predsedníčka komisie

