Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci, konaného dňa 31.08.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie.
2. Informatívna správa o organizácii školského roka 2011/2012 škôl a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca.
3. Aktuálne informácie OŠMaŠ.
4. Diskusia.
5. 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, mládeže a športu, informoval členov komisie o organizácii
škôl a školského zariadenia v školskom roku 2011/2012 – o počte tried, žiakov, naplnenosti tried v porovnaní so
školským rokom 2010/2011.
Podrobná správa tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 3:
Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu podal informáciu o investičnom zámere
mesta Čadca v roku 2012. V budúcom kalendárnom roku sa plánuje s sprevádzkovaním Školskej jedálne pri ZŠ
Čadca – M. R. Štefánika, pokračovaním vo výstavbe telocvične pri ZŠ J.A. Komenského, ul. Komenského
Čadca, s rekonštrukciou ZUŠ J. Potočára Čadca.
Ďalej informoval, že Mesto Čadca zaslalo písomnú požiadavku na KŠÚ Žilina o finančné prostriedky na
havárie a výmenu okien na školách. Zatiaľ nemáme informáciu o tom, či budú finančné prostriedky pridelené.
Poukázal na neplnenie VZN o dotáciách školám a školským zariadeniam na originálne kompetencie (ŠJ ŠKD,
MŠ, ZUŠ) z dôvodu nízkej dotácie z podielových daní. Vyjadril presvedčenie, že finančné prostriedky
z podielových daní prídu na účet mesta a že budú školám a školským zariadeniam doplatené do konca
kalendárneho roka v súlade so schváleným VZN.
K bodu 4:
Vystúpili členovia komisie s nasledovnými pripomienkami.
Mgr. Martin Klimek:
- vyslovil názor o potrebe budovania detských ihrísk na sídliskách, využívaní školských ihrísk,
o možnosti zlepšenia finančnej situácie škôl predkladaním projektov,
- vyjadril svoj názor na činnosť štátnej školskej inšpekcie.
PaedDr. Mária Blendovská:
- informovala o zlej situácii na školách, nedostatku finančných prostriedkov, nedostatku učebníc pre
reformné ročníky, o náročnej práci učiteľov z dôvodu získavania potrebných materiálov pre žiakov,
kopírovaní čo spôsobuje vyššie náklady pre školy na papier a toner, ďalej pripomenula, že je
potrebné riešiť situáciu s ihriskami pri školách,
- vyjadrila sa, že bolo nesprávne zlučovať školské jedálne, nikto nevie aká bola úspora finančných
prostriedkov a v súčasnom období sa rieši opätovné sprevádzkovanie Školskej jedálne pri ZŠ M. R.
Štefánika a bude potrebné riešiť i ŠJ pri ZŠ s MŠ Podzávoz.
Mgr. Miriam Petríková:
- školy by mali získavať viac finančných prostriedkov z iných zdrojov – napríklad podávaním
projektov,
- upozornila na možnosť zapojenia sa do projektu KomPrax, kde sa môžu prihlásiť mladí ľudia, ktorí
pracujú s deťmi. Cieľom projektu je naučiť mladých ľudí ako robiť projekty a ako získavať
finančné prostriedky.
Mgr. Katarína Školová:

-

vyjadrila sa, že školská komisia a obecná školská rada je len poradným orgánom a pri rušení alebo
zlučovaní škôl sa ich stanovisko berie len ako informatívne, čo je na škodu veci,
- ďalej poznamenala, že školy vedia robiť projekty, ak je nejaká výzva tak sa zapájajú, ale ak nie je
človek, ktorý by presadil ten projekt tak úspešnosť v schvaľovaní projektov je nízka.
PaedDr. Slavomír Gonek:
- informoval o projekte, ktorý vypracovala škola v spolupráci s Občianskym združením pre voľný
čas Ostrava. V rámci projektu sa mohli zúčastniť lyžiarskeho výcviku všetci žiaci 5.-9. ročníkov, aj
žiaci zo sociálne slabších rodín vzhľadom nato, že nepotrebovali lyžiarsku výstroj ale táto im bola
bezplatne zapožičaná. Do projektu zapojili i jeden ročník ZŠ M. R. Štefánika.

Na záver Mgr. Martin Klimek, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
stretnutie.

Mgr. Marián Fúrik
vedúci oddelenia

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

a ukončil pracovné

