Z á p i s n i c a č . 2/2016
zo zasadnutia Komisie pre školstvo pri MsZ v Poltári,
ktoré sa uskutočnilo dňa 29.02.2016 v zasadačke Mestského úradu v Poltári
___________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Príprava a organizačné zabezpečenie osláv dňa učiteľov 2016
Rôzne
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Komisie pre školstvo pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári otvoril a prítomných členov
privítal jej predseda MVDr. Július Balog, ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia
komisie.
2. Príprava a organizačné zabezpečenie osláv Dňa učiteľov
Členovia Komisie pre školstvo pri MsZ v Poltári sa na zasadnutí dohodli na termíne osláv Dňa
učiteľov – 31. marec 2016 o 12.00 hod.
Miesto konania osláv:
slávnostná akadémia a oceňovanie učiteľov v kinosálu KD v Poltári,
slávnostný obed v ŠJ Slobody 2, Poltár.
Scenár a moderovanie slávnostnej akadémie zabezpečí ZPOZ pri MsZ v Poltári.
Program: hudobná skupina „Olšiakovci a T. Sedlický“
Počty ocenených jednotlivých škôl:
ZŠ Slobody 2, Poltár
2
ZŠ Školská 3, Poltár
2
ZUŠ, Železničná 6, Poltár
2
MŠ Sklárska 34, Poltár
1
MŠ Kanadská 19, Poltár
0
SOŠ Poltár
2
Riaditeľka MŠ Kanadská 19, Poltár skonštatovala, že vzhľadom k nízkemu počtu pedagogických
zamestnancov, tento rok nedáva návrh na ocenenie.
Kvety: ZPOZ
Predseda komisie spolu so zapisovateľkou pripravia do najbližšieho zasadnutia návrh rozpočtu.
Úlohy pre členov komisie:
MVDr. Balog
 Občerstvenie pre pozvaných
 Fotografovanie a videozáznam (v spolupráci s vedením mesta Poltár)
 Odovzdávanie kvetov pre ocenených
 Pamätné listy
Mgr. Slavkovský
 Spoločný obed
 Privítanie pedagógov vo vestibule KD, usádzanie

 Pozvánka
Bc. Kačániová
 kvety pre ocenených
Dirbáková
 zoznam pozvaných
 adresy pedagogických zamestnancov na dôchodku
 distribúciu pozvánok
Ing. Pribilincová
 scenár
 moderovanie
 zoznam ocenených pedagógov
 zápis do pamätnej knihy mesta Poltár
Mgr. Dagmar Vývleková, Dis. Art.
 Panely na prezentáciu jednotlivých škôl
Na najbližšom zasadnutí komisie členovia komisie prehodnotia stav zabezpečenia osláv Dňa
učiteľov, prípadne doplnia úlohy spojené so zabezpečím osláv na základe predloženého
scenára
Organizačné pokyny:
 Pozvánky pošle zapisovateľka riaditeľom škôl a tí zabezpečia ich distribúciu súčasným
pedagogickým zamestnancom a tiež učiteľom, ktorí sú už na dôchodku
 Obedy pre pozvaných hostí si hradí každá škola za svojich pozvaných hostí zo sociálneho
fondu
 Ozvučenie počas osláv zabezpečí mesto Poltár v spolupráci so ZUŠ Poltár, pracovníci mesta
Poltár prevezú ozvučovaciu techniku do KD podľa pokynov riaditeľky ZUŠ
 Riaditelia škôl pripravia spolu s návrhom na ocenenie aj krátku anotáciu o ocenenom
učiteľovi a tiež cca 5 fotografii oceneného pedagóga (ideálne na CD)
Návrh na ocenenie „Pedagóg roka“ predložili MVDr. Balog a Ing. Pribilincová – navrhli oceniť
riaditeľov základných škôl Mgr. Evu Dirbákovú a Mgr. Júliusa Slavkovského. Po krátkej diskusii sa
napokon dohodli, že táto otázka vzhľadom na neprítomnosť zástupcov dvoch škôl ostane otvorená
a členovia pošlú najneskôr do 17. marca 2016 písomné stanovisko k predloženému návrhu, resp.
predložia vlastný návrh.
Členovia ďalej diskutovali o finančnom zabezpečení a dohodli sa, že na zabezpečenie osláv Dňa
učiteľov vyčlenia finančnú čiastku v sume 1 000.-€.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby na zabezpečenie osláv dňa učiteľov sa schválila suma 1 000.- € ?
Hlasovanie:
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. Rôzne
Predseda komisie navrhol, aby sme na kultúrny program pozvali aj pedagogických zamestnancov
základných a materských škôl v okrese Poltár. Kinosála KD má kapacitu cca 300 miest a zamestnanci
a bývalí zamestnanci škôl v územnej pôsobnosti mesta Poltár dokážu zaplniť túto sálu zhruba na
polovicu. Ostatní členovia podporili tento návrh. Ing. Pribilincová rozpošle túto ponuku riaditeľom
základných a materských škôl v okrese Poltár a zistí, ktoré školy majú záujem zúčastniť sa tohto
podujatia.

4. Záver
Zasadnutie Komisie pre školstvo pri MsZ v Poltári ukončil predseda komisie MVDr. Július Balog,
ktorý sa všetkým prítomným poďakoval za účasť.
Zapísala: Ing. Mária Pribilincová

MVDr. Július Balog
Predseda komisie

Uznesenie č. 2/2016 Komisia pre školstvo schvaľuje na zabezpečenie osláv Dňa učiteľov finančné
prostriedky vo výške 1 000.-€

Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Prijaté uznesenia

Uznesenie č. 2/2016
Komisia pre školstvo pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári na svojom zasadnutí dňa 29. 2. 2016
schvaľuje finančné prostriedky vo výške 1 000.- € na organizačné zabezpečenie osláv Dňa učiteľov.
Zapísala: Ing. Mária Pribilincová

MVDr. Július Balog
predseda komisie

