Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu, kultúry a cirkví
v Trenčianskych Tepliciach - 06.06.2011
Prítomní:
PhDr. Marian Kočiš - predseda komisie
Mgr. Peter Vakoš
Zuzana Ďurmeková
Ing. Jaroslav Ružička
Mgr. Dušan Malko
Mgr. Jozef Šimún
Mgr. Zdena Bunčáková – MsÚ (garant komisie – zapisovateľka)
Program :
1. Otvorenie
2. Informácie riaditeľky ZUŠ o činnosti ZUŠ
3. Prerokovanie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine ZUŠ (detašované triedy)
4. Prerokovanie návrhu VZN č. 2/2011
5. Rôzne
6. Záver

1.
M. Kočiš:
Privítal členov komisie a oznámil zmenu programu.
- bod č. 2 vypadol, lebo riaditeľka ZUŠ sa nemohla zúčastniť zasadnutia komisie z rodinných dôvodov
3.
M. Kočiš:
Oboznámil členov komisie s dôvodom vytvorenia dodatku č. 3 k zriaďovacej listine ZUŠ. Informácie k tomuto
bodu programu doplnila aj Mgr. Bunčáková.
- v obciach Slatina nad Bebravou a Motešice je záujem detí navštevovať ZUŠ v Trenčianskych Tepliciach, ale
problémom je dochádzanie na pravidelné vyučovanie
- preto Mesto Trenčianske Teplice ako zriaďovateľ ZUŠ má záujem riešiť danú situáciu tak, že zriadi
detašované triedy ZUŠ v obci Slatina nad/B. a Motešice
- v Slatine n/B. je doteraz prihlásených 12 žiakov a v Motešiciach spolu 32 žiakov
- je predpoklad, že počet prihlásených bude stúpať
Členovia komisie k danému bodu programu nemali pripomienky a prijali nasledujúce odporučenie.

ODPORUČENIE č. 1/06.06.2011
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča MsZ prerokovať dodatok č. 3 k zriaďovacej listine ZUŠ.
Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0

4.
M. Kočiš:
- informoval členov komisie o navrhovaných zmenách vo VZN č. 3/2008
- zmeny sú v názve ZŠ a výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských
stredísk (ŠKD, ŠSZČ, ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ) a výške príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ
- v navrhovanom VZN č. 2/2011 je už uvedený nový názov ZŠ (ZŠ Andreja Bagara), ako aj nová výška
poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských stredísk (ŠKD, ŠSZČ, ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ)
a výška príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ
- navrhované VZN č. 2/2011 zruší platnosť VZN č. 3/2008
Z. Bunčáková:
- spresnila dôvod zvýšenia poplatkov v ŠJ pri ZŠ a ŠJ pri MŠ
- hlavným dôvodom je zvýšená cena potravín, potrebných na prípravu jedál, ktoré musia spĺňať nutričnú hodnotu
- školské jedálne sa zvýšením poplatkov zaradia do tretieho finančného pásma nákladov na nákup potravín
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- finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo je 5 pre jednotlivé kategórie a určené sú MŠ SR
J. Šimún
- spresnil dôvod zvýšenia poplatkov v ŠSZČ
- uviedol, že v súčasnosti je približne 80 (dôchodcov) iných stravníkov v ŠJ pri ZŠ
P. Vakoš:
- spýtal sa, či musí byť vo VZN uvedené miesto zápisu detí do ZŠ a či nemôže byť miesto zápisu napr. v MŠ?
Z. Bunčáková:
- miesto zápisu do ZŠ musí byť uvedené aj vo VZN, vyplýva to zo zákona o školstve č. 245/2008
- miesto plnenia povinnej školskej dochádzky je ZŠ a preto miestom zápisu má byť ZŠ
M. Kočiš:
- zaujímalo ho, či je zákonom daná maximálna výška príspevkov
Z. Bunčáková:
- výška príspevkov na čiastočnú úhradu môže byť maximálne do výšky 15% životného minima na nezaopatrené
dieťa
- takmer maximálnu výšku dosahuje navrhovaný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ 12,60€ (max. výška je
12,69€)
M. Kočiš, J. Šimún:
- zaujímali sa, kto určuje výšku poplatkov v CVČ sv. Tarzícia a prečo sú poplatky v centre také nízke
D. Malko:
- ako riaditeľ CVČ sv. Tarzícia informoval, že poplatky určuje zriaďovateľ a tým je Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Trenčianske Teplice
- poplatky sú nízke preto, lebo z 25 vedúcich krúžkov až 15 vedúcich vykonáva krúžkovú činnosť v CVČ bez
nároku na mzdu
M. Kočiš:
- zaujímalo ho aký má vplyv na krúžky v ZŠ A. Bagara to, že v CVČ sú nižšie poplatky za krúžky ako v ZŠ
J. Šimún:
- krúžkovú činnosť v ZŠ to neohrozuj, stále je záujem detí o krúžky
P .Vakoš:
- jeho otázka smerovala k využívaniu vzdelávacích poukazov na krúžkovú činnosť
J. Šimún:
- žiaci využívajú vzdelávacie poukazy hlavne na uhradenie drahších krúžkov

ODPORUČENIE č. 2/06.06.2011
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča MsZ, schváliť návrh VZN č. 2/2011.
Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0

5.
V bode rôzne diskutovali prítomní členovia o:
1.odporučenej výške dotácií komisiou a o rozhodnutí primátora mesta
2.právomoci komisie
3.zverejňovaní článkov a príspevkov na webovej stránke mesta, v Teplickom spravodaji a v Trenčianskoteplickej
televízií

ODPORUČENIE č. 3/06.06.2011
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča MsZ, aby v redakcií Teplického spravodaja boli zástupcovia
MsZ aj zástupcovia komisií.
Za:6
Proti:0
Zdržal sa:0
6.
V závere zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Mgr. Z. Bunčáková,dňa:06.06.2011

PhDr. Marian Kočiš
predseda komisie

