Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva MZ v Čadci,
konaného dňa 11. 05. 2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
viď prílohu zápisnice
K bodu 1/
Zasadnutie komisie školstva otvorila predsedníčka komisie Mgr. Xénia Šurhaňáková.
Privítala prítomných členov a oboznámila ich s programom zasadnutia.
K bodu 2/
Návrh VZN č. 1/2021 prítomní členovia odporučili schváliť mestskému zastupiteľstvu
na júnovom zasadnutí.
K bodu 3/
PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu predložil
členom komisie návrh dodatku č. 3 k VZN Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného
príspevku v školskom klube detí. Dôvod zvýšenia príspevku vyplynul z návrhu riaditeľov
škôl a školského zariadenia, ktorý bol podložený finančnou analýzou rozpočtu školských
klubov na rok 2020/21/22. Členovia komisie jednomyseľne navrhli sumu 15 EUR. Návrh
podporili všetci prítomní členovia komisie.
K bodu 4/
Vedúci OŠKMaŠ ústne informoval prítomných členov s priebežnou organizáciou
nového školského roku 2021/22. Prvá etapa organizácie školského roku bude spracovaná do
30. 05. 2021. Celková príprava šk. r. 2021/22 bude ukončená do 30. 08. 2021. Po personálnej
stránke sú všetky školy v pôsobnosti Mesta Čadca zastabilizované.
K bodu 5/
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa uskutočnil v dňoch 06. 04. 2021 – 16. 04. 2021.
Spolu bolo zapísaných 212 žiakov. Deviaty ročník ukončí 177 žiakov.Taktiež je predpoklad
odchodu žiakov 5. a 8. ročníkov na stredné školy a gymnáziá v počte asi 30. Z uvedeného
vyplýva počet žiakov v novom školskom roku totožný s rokom 2020/21 a to 1 897 žiakov.
K bodu 6/
Riaditelia škôl na porade hodnotili priebeh dištančného štúdia na našich školách.
Začiatky boli veľmi náročné z dôvodov chýbajúcej techniky u žiakov, ale aj z dôvodu
nezáujmu niektorých žiakov o túto formu štúdia. Samotné výsledky dištančného štúdia sa
potvrdia pri prezenčnom vyučovaní.
K bodu 7/

Dodržiavanie protiepidemických opatrení na všetkých školách /MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ/
môžeme hodnotiť ako veľmi dobré. Neboli zaznamenané žiadne porušenia vyhlášok a
zákonov, týkajúcich sa danej problematiky. Narušenia vznikali zo strany niektorých rodičov,
ktorí odmietali nosenie rúšok a testovanie žiakov. Tieto prípady sa riešili individuálne v
zmysle prijatých opatrení vládou SR.
K bodu 8/
Vedúci OŠKMaŠ PaedDr. Ján Polák informoval prítomných členov o príprave MDD v
MŠ a ZŠ. Z dôvodu pandémie každá škola pripravuje program pre svojich žiakov a deti
samostatne s dôrazom na dodržiavanie protiepidemických opatrení.
Počas letných prázdnin budú v prevádzke tieto MŠ v Čadci:
− júl - MŠ, Ul. SNP č. 742
- MŠ, Ul. Janka Kráľa č. 2392
- MŠ, Milošová č. 445
− august - MŠ, Ul. Hurbavova č. 1155
- MŠ, Ul. Fraňa Kráľa č. 1707
Zateplenie a rekonštrukcia MŠ na Ul. Hurbanovej, SNP a v Milošovej prinieslo
nasledovné šetrenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta:
− MŠ, Ul. Hurbavova č. 1155 – šetrenie v roku 2020 porovnané s rokom 2019:
Tepelná energia: úspora 4 922 EUR
Elektrická energia: úspora 2 499 EUR
− MŠ, Ul. SNP č. 742
Tepelná energia: úspora 6 088 EUR
Elektrická energia: úspora 2 566 EUR
− MŠ, Milošová č. 445 – prechod z pevného paliva na vykurovanie plynom:
Tepelná energia: úspora 8 764 EUR
Elektrická energia: úspora 3 263 EUR
K bodu 9
Predsedníčka komisie Mgr. Xénia Šurhaňáková poďakovala prítomným za účasť a
aktívny prístup k činnosti v komisii.

Zapísal: PaedDr. Ján Polák

Mgr. Xénia Šurhaňáková
predsedníčka komisie

