Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva dňa 10.06.2020

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:

Súhrnná správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom za kalendárny rok 2019
Žiadosť o udelenie súhlasu na zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
Informácia o dotácii MZ SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2020
Diskusia
Záver

Hostia:
Ing. Silvia Kiačiková – prednostka MsÚ Dubnica nad Váhom
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, Elena Podperová neúčasť ospravedlnila.
Bod č. 1
Súhrnnú správu o hospodárení za rok 2019 prezentovala Mgr. Mária Balážová – vedúca
oddelenia školstva a ŠÚ Dubnica nad Váhom . Informovala komisiu školstva o postupnom
čerpaní a spôsobe hospodárenia s prijatými finančnými prostriedkami v rozsahu
prenesených a originálnych kompetencií. Vedúca školstva upozornila na zmeny, ktoré sa
týkajú napríklad školského stravovania ,,strava zadarmo,, pre všetkých žiakov základných
škôl a detí v prípravnom ročníku materskej školy. Prerokovala sa naplnenosť tried v
základných školách.
Komisia školstva berie na vedomie Súhrnnú správu o hospodárení za rok 2019 .

Bod č. 2
Mestu Dubnica nad Váhom bola dňa 28.04.2020 doručená žiadosť o vyjadrenie sa
k zaradeniu Súkromnej základnej umeleckej školy (ďalej len SZUŠ) v Dubnici nad Váhom so
sídlom na ulici Školská 386, 018 41 od 01.09.2022. Žiadateľ fyzická osoba p. Miroslav
Muntág, Dis.art riaditeľ tejto Súkromnej ZUŠ zdôvodnil žiadosť následným zaslaním zámeru
na zriadenie Súkromnej základnej umeleckej školy. Hlavným dôvodom založenia novej
SZUŠ je vízia prispôsobená lokálnym potrebám, ktoré sú z hľadiska centralizácie vedenia
školy z Bratislavy komplikovane uplatňované. Za súčasného stavu riaditeľ školy nemôže
vykonávať riadenie školy podľa vlastnej vízie, pretože škola je riadená i zamestnancami
z Bratislavy, ktorí nerozumejú miestnej problematike a potrebám školy. Vo svojej žiadosti
ďalej uvádza, že cieľom je flexibilnejšie zavádzanie zmien v súvislosti s riadením školy.
Vznikom novej školy pôvodná zanikne. Na území mesta Dubnica nad Váhom sú zriadené
dve SZUŠ a jedna mestská ZUŠ. V tanečných odboroch je celkovo zapísaných ZUŠ (313),
SZUŠ( 191 ) detí
k 15.09.2019. Ďalší žiaci navštevujú tanečné oddelenia v centrách

voľného času (ďalej len CVČ, CVČ Laura) napr. CVČ TWEETY( 11 oddelení) . Komisia
školstva považuje sieť ZUŠ na území mesta za postačujúcu, neodporúča zriadenie novej
ZUŠ na území mesta DCA, iba schvaľuje zaradenie tej istej SZUŠ len s iným zriaďovateľom.
Komisia školstva odporúča urobiť ekonomickú analýzu, posúdenie a vyjadrenie sa
finančnej komisie k tejto problematike.

Bod č. 3
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom predniesla vedúca oddelenia školstva a ŠÚ Mgr.
Mária Balážová. Konzultovalo sa o potrebe školských špeciálnych pedagógov aj pre
materské školy a iné.
Komisia školstva odporúča MsZ vziať na vedomie Vyhodnotenie výchovno –
vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dubnica nad Váhom.
Diskusia
Mgr. Lucia Košťálová predstavila projekt Mesta a školy v oblasti protidrogovej prevencie(
vrátane alkoholu, kofeínu a liekov) na základných školách vrátane Základnej školy sv.
Dominika Savia . V tomto projekte ide o zjednocovanie učiteľov – žiakov a rodičov . Cieľovou
skupinou sú žiaci 6. ročníkov. Mgr. L. Košťálová dáva do pozornosti linku krízovej pomoci
www.krizovalinkapomoci.sk: napríklad aj ako pomoc pre učiteľov, rodičov ak sa dostanú
do situácie, kedy je nutná profesionálna odborná pomoc.
Mgr. M. Balážová informovala komisiu školstva o otváraní škôl a ŠZ od 01.06.2020
v súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID –19.
Oznámila termíny otvorenia materských škôl počas letných prázdnin.
Záver
Na záver Mgr. A. Vančová poďakovala všetkým prítomným členom za
rokovaniach komisie následne rokovanie komisie ukončila.

účasť na

Predseda komisie : Mgr. Adriana Vančová
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Zapísala :
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Bc. Sidónia Nováková

V Dubnici nad Váhom, dňa 10.06.2020

