Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva MZ, konaného dňa 20. 4. 2016
P r í t o m n í : podľa prezenčnej listiny
Program:
1/ Otvorenie.
2/ Príprava podkladov na organizáciu školského roku 2016/2017.
3/ Návrh na schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 118/2011 a dodatku č. 4 k VZN č.
74/2008.
4/ Zmena sídla CVČ v Čadci.
5/ Zvýšenie platov nepedagogických pracovníkov v školstve.
6/ Rôzne.
7/ Záver.
K bodu 1
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie školstva Mária Badurová. Privítala
prítomných členov komisie a predložila program jednania na schválenie.
K bodu 2
PaedDr. Ján Polák, vedúci OŠKMaŠ, oboznámil prítomných s prípravou škôl
a školských zariadení na nový školský rok 2016/2017. Rozobral finančnú situáciu
v školstve, ich potreby, zároveň upozornil na rezervy, ktoré musia školy dodržiavať pri
príprave organizácie škôl na nový školský rok. Podľa schválených rozpočtov mesto
by muselo dofinancovať školstvo vo výške 515 374,00 €. Z uvedeného dôvodu je
nutné prijať opatrenia zo strany riaditeľov škôl na zníženie uvedeného deficitu.
K bodu 3
Vedúci oddelenia predkladá do MR a MZ návrh dodatkov č. 2 k VZN č.
118/2011, aby bola odpustená réžia žiakom, ktorí sa stravujú v ŠJ a ich rodičia sú
v hmotnej núdzi. Návrh na odpustenie 3 € pre žiakov v MŠ za mesiac, 2 € pre žiakov
ZŠ, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi.
Dodatok č. 4 k VZN č. 74/2008 sa týka návrhu znížiť príspevok rodičov, ktorí
nemajú trvalé bydlisko v Čadci a deti navštevujú naše MŠ. Ide o deti od 3 rokov,
ktorým sa navrhuje zníženie poplatku z 50,00 € na 20,00 € mesačne. Všetci členovia
návrh jednomyseľne podporili a odporučili MR a MZ dodatky prijať.
K bodu 4
CVČ na Kukučínovej ulici mení svoje sídlo, sťahuje sa do priestorov ZŠ J. A.
Komenského, ktoré CVČ, ale aj žiaci, navštevujúci ZÚ, potrebujú na prácu a činnosť.
Komisia tento návrh podporila a odporučila schváliť.
K bodu 5
Vedúci OŠKMaŠ informoval prítomných o rozhodnutí primátora mesta Ing.
Milana Guru zvýšiť plat nepedagogických zamestnancov o 1 % od 1. 1. 2016.
K bodu 6, 7
Predsedníčka komisie Mária Badurová poďakovala prítomným za účasť
a ukončila zasadnutie komisie.

Zapísal: PaedDr. Ján Polák, sekretár komisie

