MESTO ČADCA
MESTSKÝ ÚRAD VČADCI
Námestie slobody č. 30, 022 01 Čadca
Zápisnica
zo zasadnutia školskej komisie, dňa 18.2.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2010 na školách a školských zariadeniach
3. Rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na rok 2011
4. Informácia o organizačnom zabezpečení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Čadca v školskom roku 2010/2011
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 1:
Pracovné stretnutie otvoril Mgr. Marián Fúrik, vedúci OŠMaŠ, privítal všetkých prítomných členov
komisie a odovzdal slovo Mgr. Martinovi Klimekovi, predsedovi komisie, ktorý viedol celé zasadnutie komisie.
Mgr. Martin Klimek oboznámil členov komisie s poslaním komisie a požiadal členov komisie, aby sa
navzájom predstavili nakoľko ide o nové zloženie komisie a prvé zasadnutie v tomto volebnom období.
Za overovateľa zápisnice bola určená PaedDr. Mária Blendovská.
K bodu 2:
Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu informoval o:
-čerpaní finančných prostriedkov v roku 2010 podľa jednotlivých škôl a školských zariadení,
-podal informáciu o návrhu rozpočtu pre rok 2011, ktorý bude ešte schvaľovaný v MR a MZ,
-údržbe a oprave podľa jednotlivých škôl,
-kapitálových výdavkoch z rozpočtu mesta pre ZUŠ J. Potočára a výdajňu ŠJ M. R. Štefánika
-poukázal na nutnosť efektívne a hospodárne využívanie finančných prostriedkov v školách a školských
zariadeniach.
Podrobný materiál o rozpočte príjmov a výdajov pre školy a školské zariadenia bol odovzdaný všetkým
členom komisie a tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 3:
Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu informoval o:
- počte škôl, počte žiakov v jednotlivých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- počte zapísaných žiakov do I. ročníka na školský rok 2010/2011,
- naplnenosti tried v základných školách,
- nutnosti racionalizácie naplnenosti tried v jednotlivých ročníkoch,
- potrebe spolupráce medzi jednotlivými školami v meste.
Informatívna správa o organizácií školského roka 2010/2011 škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Čadca bola odovzdaná členom komisie písomne a tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 4:
V rôznom vystúpili členovia komisie s pripomienkami.
PaedDr. Mária Blendovská:
vyjadrila sa, že ako poslankyňa bude presadzovať zachovanie všetkých škôl na území
mesta,
- je potrebné pomôcť malým školám,
- poukázala na odmeňovanie riaditeľov škôl - diferencovať odmeňovanie riaditeľov,
- riaditelia sa musia správať ako manažéri,
- je nutnosť opäť zriadiť Školskú jedáleň M. R. Štefánika,
- riešiť priestory ZUŠ M. R. Štefánika a ZŠ M. R. Štefánika
nie je vhodné vracať sa späť k tomu čo bolo, ale je potrebné pracovať v novom zmýšľaní, tak aby
to bolo v prospech detí a žiakov našich škôl a na rozvoj celého mesta.
Mgr. Katarína Školová:
- prečo bolo školám určené, akú výšku odmeny majú dať svojim zamestnancom,
- schváliť rozpočet školám na začiatku roka a školy nech si hospodária s nim sami,

nakoľko sú právne subjekty,
- prečo sa nezverejnili úspory finančných prostriedkov, ktoré mali byť zrušením ŠJ M. R. Štefánika.
Mgr. Miriam Petríková:
- vypracovať demografický vývoj narodených detí,
- zdá sa jej, že je nízka špecializácia škôl na území mesta, slabá propagácia jednotlivých škôl.
Mgr. Margita Masnicová:
- poukázala na riešenie uzatvorenia materských škôl počas prázdnin.
Mgr. Miroslava Mináriková:
- dotazovala sa, či v bývalých priestoroch zrušenej ZŠ A. Hlinku bude sídlo vysokých škôl, prípadne
ako budú tieto priestory využité.
Ing. Peter Krkoška:
- vyjadril poďakovanie, že sa nebudú rušiť malé školy v tomto volebnom období,
- ZŠ Milošová u Prívary bude mať vyšší počet žiakov vzhľadom na výstavu rodinných domov, ktorá
sa bude realizovať v tejto lokalite,
- vyjadril svoj názor, že v minulom období sa na školách urobilo veľa v oblasti materiálnotechnického vybavenia.
Mgr. Jana Krkošková:
- pýtala sa, či sa plánuje zriadenie detských jaslí na území mesta.
PaedDr. Renáta Rišianová:
- vysvetlila ako boli prideľované odmeny na konci roka zamestnancom školy,
- nebolo by spravodlivé, keby boli odmeny nižšie tam, kde sú nižšie počty žiakov v triede.
Mgr. Martin Klimek:
vyjadril názor, že riaditelia škôl by mali byť informovaní o výške rozpočtu a rozhodovať o čerpaní
finančných prostriedkov samostatne, nakoľko sú právne subjekty a súčasne sa nemôžu spoliehať
len na zriaďovateľa. Riaditelia sa musia správať ako správni manažéri.
- poukázal na neupravené okolie niektorých materských škôl, nedostatok záhradného nábytku,
- je potrebné iniciovať školy, aby sa viac zapájali do projektov,
- informoval o učebnej pomôcke, ktorú vyhotovila Mgr. Tatiana Sogelová, učiteľka ZŠ s MŠ Čadca Podzávoz
Na záver Mgr. Martin Klimek, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
stretnutie.

Mgr. Marián Fúrik
vedúci oddelenia

Zapísala: Mgr. Ľudmila Matyšáková ......................................
Overila: PaedDr. Mária Blendovská .......................................

a ukončil pracovné

