
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci, konaného dňa 24. 10. 2012

Prítomní:     Mgr. Martin Klimek, Mgr. Eduard Gábriš, PaedDr. Mária Blendovská, Mgr. Viola Liptáková,
                      Pavol Liščák, Mgr. Margita Masnicová, Mgr. Miriam Petríková, PaedDr. Renáta Rišianová,
                      Mgr. Katarína Školová, Mgr. Marián Fúrik - sekretár komisie, Mgr. Miroslava Kučáková -
                      - zapisovateľka,  Urszula Czarnecká - hosť
Neprítomní: Mgr. Jana Krkošková - ospravedlnená,  Ing. Peter Krkoška, PaedDr. Slavomír Gonek,
                      Mgr. Eva Durajová, Mgr. Miroslava Mináriková

Program:
1. Otvorenie
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský
    rok 2011/2012
3. Organizácia školského roka 2012/2013
4. Rôzne
5. Záver

K bodu 1:
       Pracovné stretnutie otvoril Mgr. Martin Klimek,  predseda komisie, privítal všetkých prítomných členov 
komisie a oboznámil ich s programom. Privítal aj hosťa z OHP Toruň, pani Urszulu Czarneckú.

K bodu 2:
       Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu informoval členov komisie o 
obsahu správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za 
školský rok 2011/2012. Správa tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 3:
       Mgr. Marián Fúrik informoval prítomných o organizácii školského roka 2012/2013 v školách a školskom 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca.

K bodu 4:
       V diskusii vystúpili členovia komisie s nasledovnými pripomienkami:
Mgr. Martin Klimek: Vyslovil pochybnosti o dostatočnej kapacite materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Čadca, v rámci úspory finančných prostriedkov navrhol alternatívu zlúčenia riaditeľstiev materských škôl.
Mgr. Margita Masnicová: Reagovala na pochybnosti Mgr. Martina Klimeka o kapacite MŠ, kapacita materských 
škôl je dostatočná, v niektorých materských školách je možné otvoriť aj ďalšie triedy, priestory sú postačujúce.
Mgr. Katarína Školová: Komisia školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci odporučila zvýšenie poplatku 
v materských školách už na minuloročnom zasadnutí komisie, mestské zastupiteľstvo toto zvýšenie však nepri-
jalo. Opätovne navrhla zvýšenie poplatku na 12 €. O tomto návrhu dal predseda komisie Mgr.  Martin Klimek 
hlasovať. Prítomní členovia komisie jednomyselne podporilili návrh na zvýšenie mesačného príspevku zákon-
ného zástupcu dieťaťa za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 12 € za mesiac a poverili oddelenie školstva 
na vypracovanie VZN s takýmto poplatkom. Pani Mgr. Školová hovorila tiež o vysokých nákladoch na internet v 
materských školách a navrhla konzultovať spoluprácu so základnými školami s využitím pripojenia pomocou 
projektu Infovek, ktorý využívajú základné školy. 
Mgr. Miroslava Petríková: Spôsob využitia priestorov v základných školách v popoludňajších hodinách nie je 
dostatočný, možnosti využitia by sa mali prehodnotiť a priestory ponúknuť na iné činnosti.

       Na záver Mgr. Martin Klimek, predseda komisie, prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie 
komisie.

Zapísala: Mgr. Miroslava Kučáková  

Overil: Mgr Martin Klimek, predseda komisie, v.r.    


