Z Á P I S N I C A č. 1/2019
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
pri OZ v Topoľčiankach vo volebnom období rokov 2018 – 2022
zo dňa 11.3.2019
_______________________________________________________________________
Reg. č.: 385/2019
Registratúrna značka: UJ6/A-10
Prítomní: členovia komisie podľa prezenčnej listiny
Ďalej boli prítomní:
Mgr. Jaroslava Fábryová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ
Mgr. Ľubica Pavková, riaditeľka MŠ na Ul. SNP
p. Adriana Fialová, riaditeľka MŠ na Ul. Cintorínska
p. Juraj Mesko, starosta obce
Miesto konania: Obecná knižnica Topoľčianky
Čas konania: 16:00 – 17:30 hod.
Program: 1. Otvorenie a privítanie.
2. Deň matiek, oboznámenie prítomných so stanoviskom ktoré bolo zaujaté
k danej tematike na 13. stretnutí členov Komisie kultúry, vzdelávania mládeže
a športu pri OZ v Topoľčiankach a prizvaných hostí dňa 1.3.2018.
3. Vyhodnotenie dojmov na základe „Dňa matiek“ konaného dňa 13.5.2018,
kedy pre mamičky účinkovali len deti zo ZŠ, s tým že v tomto roku, t.j. 12.5.
2019 by mali v programe účinkovať len deti obidvoch MŠ.
4. Opätovná diskusia o tom, či kultúrny program pre mamičky pripraví ZŠ spoločne s obidvomi MŠ.
5. Záver.
Bod 1. Otvorenie a privítanie.
Predsedníčka komisie Mgr. Eva Chrapková, privítala členov Komisie kultúry,
vzdelávania mládeže a športu pri OZ v Topoľčiankach a tiež pozvaných hostí na
prvom zasadnutí komisie v roku 2019 a oboznámila ich s programom zasadnutia
komisie.
Bod 2. Deň matiek, oboznámenie prítomných so stanoviskom ktoré bolo zaujaté k danej
tematike na 13. stretnutí členov Komisie kultúry, vzdelávania mládeže a športu pri
OZ v Topoľčiankach a pozvaných hostí dňa 1.3.2018.
■ S malými deťmi sa ešte nedajú pripraviť časovo náročnejšie vstupy ako s predškolákmi, keď z malého množstva detí niektoré neprídu, program sa len veľmi ťažko dá
zrealizovať, preto deti doteraz vystupovali spolu, t. j. mladší so staršími. / A. Fialová
■ Pán riaditeľ ZŠ tlmočil vyjadrenie pani učiteliek I. stupňa na ZŠ, aby sa kultúrny
program ku „Dňu matiek“ uskutočňoval striedavo. V roku 2018 program pripraví
základná škola a roku 2019 materské škôlky, pričom s moderovaním
programu
pomôžu starší žiaci základnej školy. / Mgr. J. Barát
■ Nakoľko nebolo možné na stretnutí komisie zaujať
konečné stanovisko bez
vyjadrenia súhlasu, alebo nesúhlasu neprítomných pani učiteliek z I. stupňa ZŠ
so spoločným programom detí MŠ a detí ZŠ ku „Dňu matiek“, bolo dohodnuté že
k otázke sa vrátia na porade v základnej škole po jarných prázdninách, teda po 12.3.
2018 a následne budú telefonicky informované obidve materské školy. Nie je nutné
aby v tejto otázke opäť zasadala Komisia kultúry, mládeže, vzdelávania a športu.

Z uvedeného v závere vyplynulo že 13.5.2018 pre mamičky vystúpili len deti zo ZŠ,
s tým že v tomto roku, t.j. 12.5.2019 by mali vystúpiť len deti obidvoch MŠ.
Bod 3. Vyhodnotenie dojmov na základe „Dňa matiek“ konaného dňa 13.5.2018, kedy pre
mamičky účinkovali len deti zo ZŠ, s tým že v tomto roku, t.j. 12.5.2019 by mali v
programe účinkovať len deti obidvoch MŠ.
„Deň matiek“ v MŠ na Ulici SNP pripravili pre mamičky a staré mamy každá trieda
samostatne s programom a posedením pri koláčikoch. Podujatie malo dobrú odozvu
a všetkým sa páčilo. /Mgr. Ľubica Pavková
Program pre mamičky a staré mamy ku „Dňu matiek“ pripravili taktiež aj v MŠ na
Cintorínskej ulici. /p. Adriana Fialová
■ Náročné to bolo pre mamičky a staré mamy, ktoré mali deti aj v MŠ aj v ZŠ a na
program potrebovali prísť dvakrát samostatne, raz do MŠ a potom do DKS s čím si
museli zosúladiť všetky svoje povinnosti a tie maloleté detičky do DKS zobrať spolu
so sebou na program detí ZŠ. / Mgr. Ľ. Pavková, A. Fialová
Bod 4. Opätovná diskusia a záverečné rozhodnutie o tom, či kultúrny program pre mamičky
pripraví ZŠ spoločne s obidvomi MŠ.
■ Ak si materské škôlky pripravia kultúrny program, žiaci základnej školy budú ich
program moderovať a tiež môžu prispieť do programu básňou. V úvode bude tak ako
vždy prednesený slávnostný príhovor starostom obce. Takýto program by bol pekný,
milý a slávnostný. Uvedený návrh predniesla za učiteľov ZŠ Mgr. J. Fábryová.
■ Chceli by sme, aby sa aj naďalej kultúrneho programu „Deň matiek“ zúčastňovali
deti MŠ spoločne s deťmi ZŠ. Ponúkame preto návrh, aby deti ZŠ vystúpili s programom ako prvé a až po nich by vystúpili deti MŠ a to len tie staršie, teda predškoláci.
To znamená že do programu by spolu prispeli materské školy dvoma vstupmi.
Maličké deti by v programe neúčinkovali. Z uvedeného dôvodu by sa zabránilo presunu alebo odchodu rodičov s deťmi počas programu detí ZŠ. Samostatný program
len s deťmi obidvoch MŠ by nemal dostatočný časový rozsah na podujatie ku „Dňu
matiek“ v DKS / Mgr. Ľ Pavková a p. A. Fialová
■ Po zvážení všetkých vyššie uvedených pripomienok a postrehov z minulého roka
starosta obce p. Juraj Mesko a predsedníčka komisie Mgr. Eva Chrapková sa priklonili k názoru aby sa za dohodnutých podmienok týkajúcich sa dodržania časového rozsahu jednotlivých vstupov detí MŠ a detí ZŠ pripravil „Deň matiek“ spoločne.
Časový rozsah bol dohodnutý nasledovne: program detí MŠ Cintorínska 10 minút,
detí MŠ SNP 20 minút , deti ZŠ 20 minút; uvítanie, príhovor a báseň spolu: 10 minút.
Základná škola dodala, že bude svoj program každý rok striedavo obmieňať, v tomto
roku vystúpia deti z DFS Matičiarik a v nasledujúcom deti I. stupňa ZŠ a deti s programom ZUŠ E. Pacovskej.
Bod 5. Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala členom a prítomným pozvaným hosťom
za účasť a vyjadrila spokojnosť s pozitívnym doriešením hlavného bodu programu
zasadnutia.
O ďalšom stretnutí komisie budú členovia oboznámení prostredníctvom e-mailových
adries.

Zapísala: Andrea Chrenová, tajomníčka komisie

Mgr. Eva Chrapková, v. r.
predseda komisie

V Topoľčiankach, dňa 11. marca 2019

