
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie školstva MZ v Čadci, 
konaného dňa 18. 10. 2019 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

P r o g r a m : 
1/ Otvorenie. 
2/ Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 122/2011 o výške  
    mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských klubov v  
    zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. 
3/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti /ďalej VVČ/ v zmysle vyhlášky 9/2006     
    Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o štruktúre a obsahu správ o VVČ, 
    jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
4/ Rôzne. 
5/ Záver. 

K bodu 1/ 
         Zasadnutie komisie školstva otvorila predsedníčka komisie Mgr. Xénia Šurhaňáková. 
Privítala prítomných členov a oboznámila ich s programom zasadnutia. 

K bodu 2/ 
Vedúci OŠKMaŠ PaedDr. Ján Polák predložil členom komisie návrh na zvýšenie 

poplatku v školskom klube z 5 € na 15 €. Dôvod zvýšenia poplatku vyplynul z návrhu 
riaditeľov ZŠ a ZŠ s MŠ, ktorý bol podložený finančnou analýzou rozpočtu školských klubov 
na rok 2019. Členovia komisie predložili dva návrhy na zmenu výšky poplatku. Prvý návrh 
bol 10 €, druhý návrh bol ponechať 5 €. Návrh 10 € podporili dvaja členovia komisie, návrh 
neprešiel. Návrh ponechať 5 € podporili traja členovia komisie z počtu 5 členov. Komisia 
školstva odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu ponechať výšku poplatku za 
žiaka mesačne vo výške 5 €. 

K bodu 3/ 
Správu o VVČ obdržali členovia komisie v elektronickej podobe. Nakoľko vyhláška č. 

9/2006 neurčuje schvaľovanie správ o VVČ, členovia komisie zobrali uvedenú správu na 
vedomie. Vedúci OŠKMaŠ PaedDr. Ján Polák pošle spracovanú správu všetkým členom 
komisie e-mailom. Riaditelia škôl a zariadení zverejnia svoje správy do 31. 10. 2019 na 
webovej stránke svojej školy. 

K bodu 4/ 
 Mgr. Miriam Bzdilíková poukázala na poplatok za školský klub vo výške 5 € za nízky, 
taktiež zdôraznila, že zvýšenie na 15 € by rodičia nemuseli prijať. 
Ing. Milan Liščák, člen komisie, poukázal na pokles ekonomiky v SR a zvyšovanie cien 
energií, čo bude mať negatívny dopad aj na finančné prostriedky pre školstvo. V prípade 
ponechania 5 € na školský klub bude musieť chýbajúce finančné prostriedky doplatiť mesto. 



 Mg. Dana Jašurková, členka komisie, navrhla znížiť poplatky na deti v materských 
školách z 8 € na 2 €, nakoľko deti v MŠ nemajú vzdelávacie poukazy. Mohlo by sa stať, že 
rodičia odhlásia deti z krúžkov. 

 PaedDr. Ján Polák, vedúci OŠKMaŠ, poznamenal, že materské školy majú svoj 
vzdelávací program pre MŠ, ktorý je na celé vyučovanie a výchovu od 7.00 hod. do 17.00 
hod. Celá činnosť je zameraná na všetky zložky výchovy a vzdelávania. Krúžková činnosť v 
materských školách nie je nutná. Centrum voľného času musí pracovať najmä so základnými 
školami, strednými školami a s mládežou do 26 rokov. 
K bodu 5/ 
  Mgr. Xénia Šurhaňáková, predsedníčka komisie, poďakovala prítomným za účasť a za 
aktívny prístup k prejednávaným bodom programu.  

Zapísal: PaedDr. Ján Polák 

Mgr. Xénia Šurhaňáková 
  predsedníčka komisie 


