Zápisnica č. 01
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a kultúru pri OZ Miloslavov
konanej dňa 28.2.2017

Prítomní členovia komisie :
Mgr. Ľ. Majer, Jana Bakošová, Katarína Kopčoková, Roman Plačintár, PaedDr. A.Jančeková
Neprítomní členovia komisie :
Bc. R.Hudák

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Hodnotenie roku 2016 a plán činnosti na rok 2017
Informácia o aktuálnej situácii v ZŠ
Informácia o aktuálnej situácii v MŠ
Obecná knižnica
Záver

1.

Otvorenie zasadnutia
Stretnutie otvoril predseda Ľ. Majer privítaním prítomných a prednesením programu.

2.

Hodnotenie roku 2016 a plán činnosti na rok 2017

Na úvodnom stretnutí Komisie pre školstvo a kultúru v roku 2017 členovia komisie zhodnotili
uplynulý rok 2016 z pohľadu uskutočnených podujatí v obci v priebehu roka a z pohľadu stavu
podmienok pre deti navštevujúce základnú i materskú školu. Na základe diskusie bol navrhnutý plán
činnosti komisie i podujatia, ktoré by v roku 2017 nemali, vzhľadom na ich tradíciu, absentovať.
Medzi tradičné podujatia na rok 2017 boli zahrnuté:


Miloslavovský ples



Výročná schôdza Únie žien spojená s oslavou Medzinárodného dňa žien

3.



Deň učiteľov



Veľkonočný jarmok



Stavanie mája



Deň matiek



Medzinárodný deň detí



Vatra zvrchovanosti



Deň obce



Mesiac úcty k starším



Vyrezávanie tekvíc



Katarínska zábava



Mikuláš



Vianočné trhy

Informácia o aktuálnej situácii v ZŠ
Vzhľadom k navýšeniu kapacít základnej i materskej školy, sa členovia komisie informovali u
p. riaditeľky základnej školy A. Jančekovej na personálne i technické zabezpečenie chodu
základnej školy, nakoľko nové priestory priniesli potrebu prijatia nových pedagogických
zamestnancov a taktiež potrebu vybaviť priestory potrebným zariadením.

4.

Informácia o o aktuálnej situácii v MŠ

Predseda komisie Ľ.Majer prezentoval informácie zaslané riaditeľkou materskej školy
J.Nasarikovou o aktuálnom dianí v materskej škole. Tu taktiež vznikla potreba materskú školu
personálne i vybavením posilniť. Členovia diskutovali o témach, s ktorými ich oslovujú rodičia
detí v základnej i materskej škole. Medzi najdiskutovanejšie témy patrí aj zámer uzatvorenia areálu
základnej školy. V súvislosti s týmto zámerom bola snaha o nájdenie čo najoptimálnejšieho
riešeni
parkovania v čase dovozu i odvozu detí.

5.

Obecná knižnica

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí dňa 26.1.2017 na základe Správy
o obecnej knižnici za rok 2016, uznesením č.10, požiadalo Komisiu pre školstvo a kultúru
o analýzu stavu a potenciálu knižnice, knižničného fondu a o predloženie zámeru na rozvoj
obecnej knižnice a jej knižničného fondu.

Členovia Komisie pre školstvo a kultúru si správu o knižnici preštudovali. Správa o knižnici
predložená zastupiteľstvu obce pracovníčkou knižnice, pojednáva o zlej situácii v knižničnom
fonde i o veľmi malej navštevovanosti knižnice občanmi obce.
Členovia komisie na základe analýzy obecnej knižnice (priestorové, materiálno-technické
vybavenie, personálne zabezpečenie) a po diskusii dospeli k nasledovným záverom :
1. pre zachovanie knižnice v obci je nevyhnutná každoročná obnova knižničného fondu, t.z.
vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte obce
2. okrem obnovy knižničného fondu je taktiež potrebná zmena na pozícii pracovníčky, ktorá
knižnicu vedie. Malo by sa jednať o pracovníka/čku, ktorý/á svojou aktivitou a kreativitou
pritiahne záujem občanov obce o návštevu knižnice, príp. o podujatia a akcie realizované
knižnicou.

6.

Záver

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a konštruktívny prístup a ukončil
zasadnutie.

Zapísal : Mgr. Ľ.Majer, predseda komisie

