Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva dňa 23.06.2021

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:

predloženie návrhu VZN č. 4/2021
EGRANT prerokovanie prijatých žiadostí o dotáciu
Diskusia
Záver

Hostia:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Mgr. Adriana Vančová, predseda komisie školstva.
Konštatovala, že komisia je spôsobilá rokovať, nakoľko na zasadnutí boli prítomní 4 členovia
komisie, ostatní svoju neúčasť ospravedlnili.
Bod č. 1
Vedúca oddelenia školstva Mgr. Mária Balážová oboznámila prítomných so zmenami
ohľadne stravovania na školách a novelou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti
MPSVaR SR. Tiež informovala o novom finančnom pásme na nákup potravín v školských
jedálňach.
Prerokovali sa poplatky na školách a školských zariadeniach.
Zmena termínu úhrady príspevkov na školách a školských zariadeniach.
Poplatky na MŠ počas letných prázdnin.
Komisia školstva berie na vedomie a súhlasí s návrhom VZN č. 4/2021 a odporúča MsZ
schváliť ho.
Bod č. 2
Mestu Dubnica nad Váhom boli doručené 3 žiadosti v rámci EGRANT projektu o dotáciách.
• Srdiečko o.z. pri CVČ : 1., Letné tábory CVČ Dubnica nad Váhom – táto žiadosť bola
stornovaná
• Srdiečko o.z. pri CVČ : celodenný výlet pre deti spojený s poznávaním Slovenska
Komisia školstva odporúča doplniť do piatku 25.06.2021 ,,popis projektu,,
celodenného výletu a položku materiálovo technické náklady bod G. ,,iné,, konkretizovať. Po doplnení uvedeného bude schválenie prebiehať schvaľovacím
procesom v EGRANT v zmysle VZN 02/2021.
•

Laura združenie mladých, stredisko Dubnica nad Váhom: Malý princ – prímestský
tábor od 5.7. do 9.7.2021
Komisia školstva odporúča schváliť dotáciu.
Diskusia
Mgr. Vančová informovala prítomných že od 17.6.2021 na ZŠ s MŠ Pod hájom sa vzdeláva
školská psychologička v spolupráci s nadáciou Markíza s názvom ,,Odpíšeme ti“ (prevencia
šikany I. st.). Mgr. Vančová dala návrh na vytvorenie koncepcie školstva Dubnica nad
Váhom. Mgr. Balážová informovala ohľadne prijatých detí na materské a základné školy na
šk. r. 2021/2022 .

Záver
Na záver Mgr. A. Vančová poďakovala všetkým prítomným členom za
rokovaniach komisie následne rokovanie komisie ukončila.

účasť na

Predseda komisie : Mgr. Adriana Vančová

………………………………………

Zapísala :

………………….........................….

Bc. Sidónia Nováková

V Dubnici nad Váhom, dňa 23.06.2021

