Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci, konaného dňa
02.11.2011
Prítomní: Mgr. Martin Klimek, PaedDr. Mária Blendovská, Ing. Peter Krkoška, Mgr. Viola
Liptáková, Mgr. Margita Masnicová, Mgr. Katarína Školová, Mgr. Eva Durajová,
Mgr. Miroslava Minariková, Pavol Liščák
Ospravedlnení: Mgr. Jana Krkošková, Mgr. Miriam Petríková
Neprítomní: PaedDr. Slavomír Gonek, PaedDr. Renáta Rišianová, Mgr. Eduard Gábriš
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do
základných škôl.
3. Návrh VZN o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
4. Návrh VZN o výške mesačného príspevku za pobyt deti v školskom klube detí.
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca za školský rok 2010/2011.
6. Rôzne.
7. Záver.
K bodu 1:
Pracovné stretnutie otvoril Mgr. Martin Klimek, predseda komisie, privítal všetkých prítomných
členov komisie a oboznámil ich s programom.
K bodu 2:
Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu, predložil návrh doplnku
č. 1 VZN č. 80/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do
základných škôl.
Zákon 245/208 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ukladá obci určiť miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školy, ktorých je
zriaďovateľom. Po konzultácii s riaditeľmi základných škôl sa navrhuje uskutočnenie zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky počas prvého februárového týždňa v dňoch streda a štvrtok
v čase od 13.30 do 16.30.
Mgr. Martin Klimek, predseda komisie, dal o predloženom návrhu doplnku VZN hlasovať.
Počet prítomných:
9
Za:
8
Zdržal sa hlasovania:
1
K bodu 3:
Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu, predložil návrh VZN č.
121/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu
výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca.
Zvýšenie mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov
sa navrhuje z 10 € na 12 € z dôvodu nedostatočného pokrytia výdavkov v materských školách.
Zvýšenie príspevku bolo prekonzultované i s riaditeľkami materských škôl.
PaedDr. Mária Blendovská sa vyjadrila, že nie je vhodné stále zvyšovať poplatky. Je potrebné, aby
riaditelia škôl spolu s poslancami, ktorí sú v radách školy, hľadali iné mimorozpočtové zdroje na
financovanie škôl.
Mgr. Katarína Školová poukázala na slabú účasť niektorých poslancov na zasadnutiach rady školy.
Mgr. Martin Klimek, predseda komisie, dal o predloženom návrhu VZN hlasovať.
Počet prítomných:
9

Za:
8
Zdržal sa hlasovania: 1
K bodu 4:
Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu, predložil návrh VZN č.
122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov
detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca.
Zvýšenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí z 5 € na
7 € sa navrhuje z dôvodu nedostatočného pokrytia výdavkov v školských kluboch detí. Zvýšenie
príspevku bolo prerokované s riaditeľmi základných škôl.
Mgr. Martin Klimek, predseda komisie, dal o predloženom návrhu VZN hlasovať.
Počet prítomných:
9
Za:
8
Zdržal sa hlasovania:
1
K bodu 5:
Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu, informoval členov
komisie o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca za školský rok 2010/2011.
Členovia komisie sa k predloženej správe vyjadrili nasledovne:
PaedDr. Mária Blendovská poukázala na potrebu hľadať racionalizačné opatrenia na úsporu
finančných prostriedkov, nakoľko Mesto Čadca dofinancováva z rozpočtu základné školy. Riešenie je
potrebné hľadať nie rušením škôl, ale napr. zrušením riaditeľstva na ZŠ Milošová u Prívary a ZŠ s MŠ
Čadca – Horelica.
Mgr. Viola Liptáková poukázala na vysoký počet zamestnancov v ZŠ Čadca – Milošová u Prívary.
K bodu 6:
V rôznom vystúpili:
Mgr. Margita Masnicová predložila požiadavku, aby zamestnanec Mesta Čadca, ktorý má na starosti
verejné obstarávanie uskutočnil odbornú konzultáciu vedúcim školských jedální vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti obstarávania potravín a tovarov pre školské jedálne.
Ing. Peter Krkoška požiadal predsedu komisie, aby začiatok komisie bol až o 15,00 hodine.
Prílohou zápisnice sú: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca za školský rok 2010/2011, návrh
Doplnku č. 1 k VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do
základných škôl, návrh VZN č. 121/2011o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, návrh VZN č. 122/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt detí v školskom klube detí.
Na záver Mgr. Martin Klimek, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
pracovné stretnutie.

Mgr. Marián Fúrik
sekretár komisie

Zapísala: Mgr. Ľudmila Matyšáková
Overil: Mgr. Martin Klimek, predseda komisie

a ukončil

