
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie školstva MZ, konaného dňa 20. 6. 2018 

 

P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m : 

1/ Otvorenie 

2/ Organizácia škôl a školských zariadení v školskom roku 2018/2019 

3/ Výsledky ţiakov ZŠ v pôsobnosti Mesta Čadca- Monitor T-9, šk.r. 2017/2018 

4/ Zmena v sieti škôl- zrušenie elokovaných pracovísk ZUŠ 

5/ Diskusia 

6/ Rôzne 

7/ Záver 

 

K bodu 1 

 Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie školstva Mária Badurová. Privítala 

prítomných členov komisie a predloţila program rokovania na schválenie. 

 

K bodu 2 

 PaedDr. Ján Polák, vedúci OŠKMaŠ, oboznámil prítomných s prípravou škôl 

a školských zariadení na školský rok 2018/2019. 

V školskom roku 2017/2018 základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevovalo 

celkom 1959 ţiakov v101 triedach. Predpoklad na školský rok 2018/2019 podľa predbeţnej 

organizácie je pokles o 33 ţiakov. Celkom v školskom roku 2018/2019 bude základné školy 

navštevovať 1926 ţiakov v 101 triedach. V materských školách je predbeţne prihlásených 779 

detí v 38 triedach. V porovnaní so školským rokom 2017/2018 je nárast o 15 detí. Personálne 

obsadenie škôl a školských zariadení je zabezpečené podľa potreby.             

 

K bodu 3 

Vedúci OŠKMaŠ PaedDr. Ján Polák, informoval členov komisie o výsledkov ţiakov 9. 

ročníkov na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Celkové hodnotenie výsledkov Monitor T-

9/2018 v školskom roku 2017/2018 je veľmi dobré. Základné školy(ZŠ) J.A Komenského, ZŠ -

ul.   M.R. Štefánika, ZŠ- ul. Rázusova a ZŠ s MŠ Podzávoz dosiahli lepšie výsledky ako bol 

celoslovenský priemer v matematike a jazyku slovenskom. Pod celoslovenským priemerom 

v jazyku slovenskom a matematike bola ZŠ s MŠ Horelica. Výsledky sú zverejnené 

na webovom sídle základných škôl.     

 

K bodu 4 

Vedúci OŠKMaŠ PaedDr. Ján Polák, podrobne informoval prítomných o procese 

vyraďovania zo siete škôl elokované pracoviská Základných umeleckých škôl(ZUŠ) v obci 

Skalité a Zákopčie. Dôvodom zrušenia boli zvýšené ekonomické náklady z rozpočtu mesta 

Čadca. Ţiaci majú moţnosť pokračovať v štúdiu na ZUŠ J. Potočára a ZUŠ ul. M.R. Štefánika, 

prípadne  na inom elokovanom pracovisku.   

 

K bodu 5- 6 

 Členovia komisie nemali pripomienky k uvedeným informáciám, všetky body zobrali 

na vedomie. 

   

K bodu 7 

 Predsedníčka komisie Mária Badurová poďakovala prítomným za účasť a ukončila 

zasadnutie komisie. 

 

Zapísal: PaedDr. Ján Polák, sekretár komisie 

Predsedníčka komisie školstva MZ : Mária Badurová v.r. 


