Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu a kultúry
v Trenčianskych Tepliciach - 23.05.2018
Prítomní:
Mgr. Tatiana Draková – predsedníčka komisie
Ing. Katarína Holá
Ing. Marián Takáč
Mgr. Miloš Lutka
Mgr. Z. Bunčáková – MsÚ (garant komisie – zapisovateľka)
Program :
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu VZN č. X/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice
3. Prerokovanie návrhov na ocenenie mladých úspešných ľudí z Trenčianskych Teplíc (za
rok 2017)
4. Rôzne
5. Záver

Bod 1:
Mgr. T. Draková privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia. Členovia
komisie nemali k programu žiadne pripomienky a program schválili.
za:4, proti:0, zdržal sa:0

Bod 2:
Členovia komisie sa oboznámili s návrhom VZN a v diskusii sa zaujímali o to:
- prečo sa zvyšuje stravné v ZŠ a v MŠ od 1.9.2018
- o akú sumu sa stravné navýši
- či rodičia budú platiť za stravníkov aj režijné náklady
- ako je to s platením stravy a režijných nákladov žiakov SŠG
- o koľko sa navýši stravné iných stravníkov
Mgr. Z. Bunčáková
- návrh na zvýšenie stravného je z dôvodu nárastu cien potravín a nedostatku financií na
pokrytie režijných nákladov
- navýšenie stravného mesto prerokovalo s riaditeľmi škôl a vedúcimi školských jedální a
stravné sa navýši nasledovne:
- MŠ (denné) o 0,07 €, ZŠ (6-11r.) obed o 0,07€, ZŠ (11-15r.) obed o 0,06€, žiaci SŠG
obed o 0,07€, fyzické osoby dôchodcovia obed o 0,10€
- pre zamestnancov ZŠ a MŠ bude obed za 2,80€, ale táto suma môže byť znížená
o príspevok zo sociálneho fondu v súlade s platnou legislatívou
- pre zamestnancov SŠG a dôchodcov bude obed za 2,80€
- pre dôchodcov, ktorí pracovali v školstve bude obed za 2,06€
- režijné náklady za obed žiakov ZŠ a deti v MŠ hradí zriaďovateľ a za žiakov SŠG by ich
mala uhrádzať škola alebo rodičia
Po diskusii k danému bodu programu prijala komisia nasledujúce uznesenie:

Uznesenie č. 1/V/2018
Komisia školstva, športu a kultúry pri MsZ súhlasí s návrhom VZN č. X/2018 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach
školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice a odporúča MsZ
schváliť návrh.
za:4, proti:0, zdržal sa:0
Bod 3:
Členovia komisie sa oboznámili s návrhmi na ocenenie mladých úspešných ľudí
z Trenčianskych Teplíc za rok 2017. Doručených bolo osem nominácií a všetky sa týkali
športu. Traja nominovaní sa venujú samostatnému športu (tlaku na lavičke, bodyfitness
a vzpieranie) a päť nominovaných kolektívnemu športu (florbal a futbal).
- Ing. M. Takáč súhlasil s návrhom R. Krištofa, aby sa ocenenie uskutočnilo na niektorom
zo športových podujatí určených pre verejnosť (R. Krištof sa zasadnutia nemohol
zúčastniť a svoj návrh prezentoval členom komisie prostredníctvom mailu
- ostatní členovia komisie boli názoru, že ocenenie by sa malo uskutočniť na MsÚ za účasti
ZPOZ a ocenených by mal prijať primátor
- ocenení by sa potom mohli zúčastniť nejakého športového alebo kultúrneho podujatia, kde
by prezentovali svoje úspechy a urobila by sa aj krátku exhibícia
- svojou účasťou na podujatí by spestrili podujatie a zároveň by boli ako vzor a príklad pre
deti, žiakov a mladých ľudí v meste
- členovia komisie uvažovali, ako postupovať pri výbere medzi nominovanými na ocenenie
a navrhli, aby tento rok boli ocenení všetci navrhnutí
- odporúčajú, aby sa do budúcnosti upravili a spresnili pravidlá nominácie
- navrhli, aby nominovaní doplnili údaje, kde chodia do školy alebo chodili, prípadne kde
pracujú, krátky prehľad ich športovej činnosti, kedy začali so športovou činnosťou, aké
výsledky doteraz dosiahli, v akých kluboch pôsobili a pôsobia – uvedené informácie majú
zaslať čo najskôr garantovi komisie
- ďalej sa členovia komisie dohodli, že telefonicky oslovia nominovaných a pozvú ich na
podujatie Rodinný športový deň, dňa 9.6.2018
Uznesenie č. 2/V/2018
Komisia školstva, športu a kultúry pri MsZ odporúča, aby boli za rok 2017 ocenení všetci
nominovaní športovci a v budúcnosti, aby sa upravili podmienky nominácie úspešných
mladých ľudí v meste.
za:3, proti:0, zdržal sa:1

Zapisovateľ: Mgr. Z. Bunčáková, dňa: 23.05.2018

Mgr. Tatiana Draková v. r.
predsedníčka komisie
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