Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva dňa 2.12.2021

Prítomní: Mgr. Adriana Vančová, PaedDr. Lucia Košťálová, Phdr. Alena Kubicová, Mgr.
Ivana Loduhová, Bc. Viera Muntágová Dis.art., Ing.Martina Holá, Dis. art , Mgr. Mária
Balážová, Ing. Silvia Kiačiková,
Program:

Návrh rozpočtu mesta pre školy na rok 2022
VZN 11/2021 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť škôl a školských zariadení
VZN 12/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl
a školských zariadení
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej
činnosti škôl a školských zariadení
Záver

Hostia:
Rokovanie komisie otvorila a viedla Mgr. Adriana Vančová, predseda komisie školstva.
Konštatovala, že komisia je spôsobilá rokovať, nakoľko na zasadnutí bolo prítomných 6 členov
komisie, zasadnutie bolo online formou na platforme webex.
Bod č. 1
Návrh rozpočtu bol zaslaný dopredu, členovia komisie nemali pripomienky a komisia
školstva ho berie na vedomie a súhlasí s rozpočtom pre kapitolu školstva a odporúča
ho MsZ schváliť.
Bod č. 2
Materiál k VZN 11/2021 bol zaslaný dopredu, vedúca oddelenia školstva Mgr. Mária
Balážová oboznámila prítomných so zmenou, t.j. príspevkom na mestský tábor CVČ.
Komisia školstva berie na vedomie a súhlasí s návrhom VZN č. 11/2021 a odporúča MsZ
schváliť ho.
Bod č. 3
Vedúca oddelenia školstva Mgr. Mária Balážová oboznámila prítomných s pripravovaným
znením VZN 12/2021 a minimálnou výškou dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Dubnica nad Váhom. Materiál bol zaslaný komisií dopredu. Zároveň podotkla, že ešte nie sú
známe koeficienty, ale výška dotácie je porovnateľná s výškou dotácie v iných mestách
a bola zohľadnená aj v predkladanom rozpočte. V diskusií zaznelo, či zníženie dotácie
negatívne neovplyvní chod CVČ, na čo prednostka reagovala, že CVČ bude samozrejme
dofinancované a rozpočet s tým ráta. Na otázku, či by sa prijatie VZN neodložilo až po
zverejnení koeficientov sa komisia dohodla, že nič nebráni tomu, aby sa prijalo v tomto
období a v roku 2022 sa upraví a zároveň sa príjme zmena rozpočtu.
Komisia školstva berie na vedomie a súhlasí s návrhom VZN č. 12/2021 a odporúča
MsZ schváliť ho.

Bod č. 4
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zariadení za rok 2020/21 – materiál bude zaslaný dodatočne, vedúca oddelenia školstva
zhrnula výsledky, ktoré vychádzajú zo záverečných správ jednotlivých škôl a školských
zariadení.
Komisia školstva odporúča MsZ vziať Správu na vedomie.
Záver
Na záver Mgr. A. Vančová poďakovala všetkým prítomným členom za účasť na rokovaniach
komisie následne rokovanie komisie ukončila.

Predseda komisie : Mgr. Adriana Vančová

V Dubnici nad Váhom, dňa 10.12.2021

………………………………………

