Zápisnica č. 1/2019

zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Dubnici nad Váhom zo dňa 3.4.2019

Prítomní :
Mgr. Adriana Vančová, Mgr. Oto Bača, Mgr. Mária Jakubcová, Elena Podperová, Mgr. lucia
Košťálová, Mgr. Karol Benko - podľa priloženej prezenčnej listiny.

Zasadnutie komisie bolo zvolané pozvánkou e-mailovou poštou, dňa 31.3.2019.
1. Otvorenie
V úvode rokovania predsedkyňa komisie privítala členov komisie v zložení, v akom ju
schválilo MsZ v Dubnici nad Váhom na svojom zasadnutí dňa 13.12.2018 uznesením č.
6/2019 a skonštatovala, že komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa. Predsedkyňa komisie
navrhla, aby zápisnica zo zasadnutia komisie bola podpísaná členom komisie Mgr. Luciou
Košťálovou. Zároveň predložila návrh programu zasadnutia, s ktorým členovia vyjadrili
súhlas
2. Východiskový stav a plán práce
Komisia bola predsedkyňou oboznámená s krokmi, ktoré doteraz mesto vykonalo v oblasti
školstva - prerokovanie rozpočtu škôl a školských zariadení, rokovanie s riaditeľmi
dotknutých organizácií ako i personálnym obsadením oddelenia školstva. Prerokovali sa
základné úlohy komisie školstva.
Uznesenie I: Komisia berie na vedomie východiskový stav, rozpočet školstva na rok 2019 a
súhlasí s návrhom jednotlivých úloh - príloha 1, ktoré budú následne zverejnené na
webovom sídle mesta.
3. Koncepcia rozvoja školstva v meste - zámer
Komisia prerokovala predložený zámer rozvoja školstva v meste. Ten vychádza z
dlhodobého zámeru predloženého poslancami MsZ. Mgr. Mária Jakubcová navrhla doplniť
zámer o koncepciu riešenia potreby vytvorenia špeciálnej triedy v materskej škole.
Uznesenie II: Komisia školstva odporúča, aby zámer bol v budúcnosti súčasťou komplexnej
koncepcie rozvoja školstva - príloha 2.,na nasledujúce roky s tým, že sa vypracuje
organizačný a časový harmonogram prác a prípadne personálneho zabezpečenia. Komisia
školstva v tomto ponúka svoju spoluprácu.

4. Rôzne
Mgr. Adriana Vančová: Rady škôl sa po voľbách obmenili, budú výberové konania na
riaditeľov škôl, nová vedúca oddelenia školstva sľúbila, že zabezpečí školenie pre rady
škôl.
Elena Podperová: podala základné informácie o procese presťahovania ZUŠ do nových
priestorov.
Mgr. Oto Bača: informoval o veľkom počte detí s odloženou školskou dochádzkou a zápise
detí

Mgr. Adriana Vančová: informovala o stretnutí, ktoré sa uskutočnilo z podnetu mamičiek,
ktoré mali zámer vytvoriť Rodinné alebo Materské centrum a požiadavke, aby v meste bolo
viac prednášok na rôzne rodinné, školské či výchovné témy.
Mgr. Lucia Košťálová: ponúkla možnosť, aby sme k špeciálnej triede zavolali na komisiu
odborníkov zo Speciálnej základnej školy a vypočuli si ich návrhy
Mgr. Karol Benko: uvítal presťahovanie ZUŠ do lepších priestorov, upozornil na nebezpečnú
situáciu vzhľadom na dopravu a prechody pri ZUŠ
Mgr. Adriana Vančová, Mgr. Lucia Košťálová: vyjadrili podporu myšlienky vzniku
Mládežnického parlamentu pri meste, je potrebné však nájsť kvalifikovaného pracovníka s
mládežou na meste. Zároveň padol návrh, aby niektoré zasadnutia komisie boli výjazdové teda na pôde školy, či školského zariadenia.

5. Záver
Predsedkyňa komisie poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie ukončila s
tým, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční v mesiaci máj - prípadne jún 2019,
podľa termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Zasadnutie komisie bude zvolané emailovou pozvánkou.

.................................
zapísala:
Mgr. Adriana Vančová
predseda komisie

...................................
Mgr. Lucia Košťálová
člen komisie

