Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva dňa 14.09.2021

Prítomní: Mgr. Adriana Vančová, PaedDr. Lucia Košťálová, PhDr. Alena Kubicová, Ing.
Martina Holá, Dis.Art, Mgr. Ivana Loduhová
Program:

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Dubnica nad Váhom č. 5/2021
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Dubnica nad Váhom č. 6/2021
Organizácia školského roku 2021/2022 na školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Dodatky k zriaďovacím listinám pre ZUŠ a ZŠ s MŠ I 32 -Školská jedáleň
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 5 členovia
komisie, ostatní svoju neúčasť ospravedlnili.
Bod č. 1
Slovo dostala Mgr. M. Balážová vedúca Školského úradu informovala prítomných o VZN č.
5/2021 o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad
Váhom. Bolo spracované na základe novely zákona. VZN č. 6/2021 o mieste a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení. Bolo upravené v časti
stravovanie v dôsledku zmeny legislatívy. Prítomní dostali obidva materiály v elektronickej
podobe k oboznámeniu sa.
Komisia školstva berie na vedomie a súhlasí s návrhom VZN č. 5/2021 a s VZN č.
6/2021 odporúča MsZ schváliť ho.
Bod č. 2
Mgr. Mária Balážová prezentovala organizáciu školského roku 2021/2022. Informovala
o zápisoch do 1. ročníkov a o počte žiakov na školách a školských zariadeniach. Dokument
na oboznámenie sa dostali všetci členovia komisie školstva. PaedDr. Lucia Košťálová sa
informovala o počte detí, ktoré si požiadali o odklad na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Mgr. Mária Balážová odpovedala, že tento rok je pokles takýchto detí.
Komisia školstva berie na vedomie a súhlasí s organizáciou školského roka 2021/2022
odporúča MsZ schváliť ho.
Bod č. 3
Vedúca Školského úradu informovala prítomných o dodatkoch k zriaďovacím listinám pre
Elokované pracoviská Základnej umeleckej školy Dubnica nad Váhom a dodatku zriaďovacej
listine pre školskú jedáleň Základnej školy s materskou školou CI 32.

Komisia školstva berie na vedomie a súhlasí s dodatkami k zriaďovacím listinám pre
Elokované pracoviská Základnej umeleckej školy a pre dodatok k zriaďovacej listine
školskej jedálne Základnej školy s materskou školou CI 32.
Diskusia
Mgr. Balážová informovala o vzdaní sa funkcie riaditeľky Centa voľného času Mgr. A.
Porubčanovej a o vyhlásení výberového konania na novú riaditeľku. Diskutovalo sa
o testovaní na školách. Mgr. A. Vančová prevzala písomnosť od Predsedu ZO OZ Pšav
Zdeny Gábelovej ohľadne riešenia požiadaviek členov OZ PšaV . Znenie požiadavky
predniesla všetkým prítomným. K uvedenému sa všetci členovia vyjadrili a ohľadne
vyplácania jubilejných odmien sa Mgr. A. Vančová písomne vyjadrí odosielateľovi.
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 14.09.2021

