Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva dňa 19.09.2019

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: Predloženie správ o výsledkoch hospodárenia základných škôl a školských
zariadení mesta Dubnica nad Váhom za I. pol rok 2019
Koncepčný zámer rozvoja Materskej školy CII 72 Dubnica nad Váhom
Organizácia školského roku 2019/2020 na školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
mesta
Dubnica
nad
Váhom
Harmonogram predkladania jednotlivých správ je súčasťou pedagogickoorganizačných pokynov
Diskusia
Záver
Hostia:
Ing. Marián Osúch –predseda ekonomickej komisie
RNDr. Jana Vargová- riaditeľka ZŠ s MŠ CI 32, Dubnica nad Váhom
Mgr. Jana Košinárová- poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica n/V
Andrea Pavlíková- ekonómka ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Mgr. Viera Polakovičová- riaditeľka MŠ CII 72, Dubnica nad Váhom
Mgr. N. Provazníková – riaditeľka ZUŠ Obrancov mieru, Dubnica nad Váhom
Ing. Irena Habšudová – ekonómka CVČ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
Rokovanie komisie otvorila a viedla Mgr. Adriana Vančová, predseda komisie školstva.
Konštatovala, že komisia je spôsobilá rokovať, nakoľko na zasadaní boli prítomní 6 členovia
komisie, Mgr. Karol Benko neúčasť ospravedlnil.
Bod č. 1
Správy o hospodárení za I. pol rok 2019 prezentovali postupne prítomní riaditelia škôl a škol.
zariadení alebo ich zástupcovia. Informovali komisiu školstva o postupnom čerpaní
a spôsobe hospodárenia s prijatými finančnými prostriedkami v rozsahu prenesených
a originálnych kompetencií. Pani Mgr. J. Košinárová odôvodnila potrebu prijatia kuchárky do
školskej jedálne. Prerokovala sa možnosť variť stravu pre Základnú školu s materskou
školou sv. Dominika Sávia na škole ZŠ s MŠ Pavla Demitru alebo ZŠ s MŠ CI 32.
Komisia školstva berie na vedomie Správy
a školských zariadení Dubnice nad Váhom.
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Bod č. 2
Mgr. Viera Polakovičová – riaditeľka MŠ CII 72 Dubnica nad Váhom, predstavila svoju
koncepciu rozvoja materskej školy.
Komisia školstva berie na vedomie koncepciu rozvoja Materskej školy .

Bod č. 3
Mgr. Mária Balážová – vedúca oddelenia školstva a ŠÚ informovala prítomných
o Organizácii školského roku 2019/2020 na školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom. Pedagogicko – organizačné pokyny
boli zaslané všetkým zariadeniam mailom a tento materiál bude po prerokovaní zaslaný
riaditeľom všetkých škôl a školských zariadení.
Komisia školstva odporúča MsZ vziať na vedomie Organizáciu školského roku
2019/2020 na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dubnica nad Váhom.
Diskusia
Počas diskusie predstavila Mgr. L. Košťálová projekt ,, Hlavičky, ide o viacgeneračné
vzdelávanie, možnosť zapojiť aktívnych dobrovoľných učiteľov, ktorí sú na dôchodku a mali
by záujem doučovať deti v popoludňajších hodinách, ktoré navštevujú napríklad Špeciálnu
základnú školu alebo sú zo sociálne znevýhodneného prostredia a nemajú možnosť
doučovania.
Konzultácia ohľadne Oceňovania študentov ( ku dňu študentstva) za
reprezentáciu mesta Dubnice nad Váhom. Diskusia ohľadne ,,Memoriál Marty Herdovej“
2020. Mgr. Mária Balážová oboznámila prítomných s plánovanou akciou oddelenia školstva
pre dôchodcov učiteľov v rámci mesiaca úcty k starším.
Záver
Pani Mgr. Vančová ako riaditeľka Gymnázia navrhla možnosť zapojiť študentov Gymnázia
a detí materskej školy do programu enviromentálnej výchovy typu starší mladším. Pani Mgr.
Balážová informovala prítomných o schválení elokovaných pracovísk ZUŠ Dubnica nad
Váhom od septembra 2021 na ZŠ S MŠ CI 32 a ZŠ s MŠ Pod hájom 967. Mgr. Vančová
upozornila pani riaditeľku Mgr. Polakovičovú na nutnosť aktualizácie webového sídla
Materskej školy. Mgr. Mária Balážová odporučila pani Mgr. Košinárovej poverenej riaditeľke
ZŚ s MŠ Pavla Demitru spoluprácu s Úradom práce soc. vecí a rodiny, ohľadne pracovnej
sily do školskej jedálne. Na záver Mgr. A. Vančová poďakovala všetkým prítomným členom
za účasť na rokovaniach komisie následne rokovanie komisie ukončila.

Predseda komisie : Mgr. Adriana Vančová

………………………………………

Zapísala :

………………….........................….

Bc. Sidónia Nováková

V Dubnici nad Váhom, dňa 23.09.2019

