Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva konanej dňa 27.11.2015 v zasadačke Obecného úradu Poniky

Prítomní členovia komisie:
Marek Matuška – predseda komisie
Mária Kaľavská
PaedDr. Eva Šávoltová
Ing. Alena Ježeková
Bc. Viera Repiská
Ing. Adriána Mešková
Ospravedlnení členovia komisie:
Bc. Katarína Piarová
Ďalej prítomní:
- Ing. Ján Beňo, starosta obce
- Bc. Pavol Ondrejko, prednosta Obecného úradu Poniky
- Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho
v Ponikách
- Martina Šávoltová, ekonómka Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho v Ponikách

Program:
1. Privítanie
2. Návrh úpravy výšky mesačného povinného príspevku rodičov na činnosť školských zariadení
obce Poniky
3. Upresnenie dotácie na zabezpečenie činnosti záujmových krúžkov a voľnočasových aktivít
v roku 2015
4. Žiadosť o dofinancovanie rozdielu v čerpaní a schválenom rozpočte v rámci originálnych
kompetencií pre ZŠ s MŠ Štefana Žáryho pre rok 2015
5. Vyjadrenie sa k žiadosti o dotáciu pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Hiadeľ 14
6. Rôzne
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K bodu 1. Privítanie
Predseda komisie Marek Matuška privítal prítomných.
Počet prítomných členov komisie: 6
Počet neprítomných členov komisie: 1
Komisia školstva je uznášania schopná.
K bodu 2. Návrh úpravy výšky mesačného povinného príspevku rodičov na činnosť
školských zariadení obce Poniky
Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho (ďalej
len ZŠ s MŠ ŠŽ) predložila návrh na zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí zo súčasnej sumy 3,40 eur na mesiac na 5,00 eur na mesiac od
1.1.2016. Dôvodom na zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí sú podľa Mgr. Janovčíkovej vzrastajúce náklady na prevádzku školského klubu detí.
Podrobnejšie zdôvodnenie je uvedené v materiáloch predložených členom komisie školstva s
názvom: Doplnenie Návrhu úpravy výšky mesačného povinného príspevku rodičov na činnosť
školských zariadení obce Poniky.
Návrh:
Komisia školstva odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Poniky schváliť zmenu výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zo súčasnej sumy 3,40
eur za mesiac na sumu 5,00 eur za mesiac od 1.1.2016.
Výsledky hlasovania za návrh:
Prítomní: 6

za: 0

proti: 6

zdržalo sa: 0

Návrh nebol prijatý.
Návrh:
Komisia školstva odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Poniky schváliť rozpočet na rok
2016 pre Základnú školu s materskou školou Štefana Žáryho o sumu 500 eur vyššiu z dôvodu
nezvyšovania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí.
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Výsledky hlasovania za návrh:
Prítomní: 6

za: 6

zdržalo sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 10/2015 bolo prijaté.
Mgr. Mária Janovčíková navrhuje odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí žiakom v hmotnej núdzi a žiakom zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Bc. Pavol Ondrejko upozornil, že odpustiť tento príspevok môže len zriaďovateľ
školského klubu detí, t. z. Obec Poniky, podľa §114 ods. 7 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mgr. Mária Janovčíková ďalej navrhuje zaviesť príspevok na režijné náklady v školskej jedálni
pre deti materskej školy a žiakov základnej školy vo výške 1,00 eur na jeden mesiac.
V zdôvodnení návrhu sa uvádza, že režijné náklady na jeden obed detského stravníka je 0,23 eur.
V súčasnosti rodič na režijné náklady neprispieva. Ročné príjmy z príspevku na režijné náklady
v školskej jedálni by sa zvýšili o 970 eur. Výpočty sú súčasťou materiálu, ktorý predložila Mgr.
Janovčíková s názvom: Doplnenie Návrhu úpravy výšky mesačného povinného príspevku
rodičov na činnosť školských zariadení obce Poniky.
Návrh:
Komisia školstva odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Poniky schváliť zmenu VZN č.
4/2014 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Poniky, v ktorom sa určí výšky príspevku na režijné náklady v školskej jedálni
pre dieťa materskej školy a žiaka základnej školy vo výške 1,00 eur za mesiac od 1.1.2016.
Výsledky hlasovania za návrh:
Prítomní: 6

za: 6

zdržalo sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 11/2015 bolo prijaté.
V súčasnosti zamestnanci školy a cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na režijné náklady
v školskej jedálni na jedno jedlo v sume 1,19 eur, dôchodcovia vo výške 1,06 eur. Mgr. Mária
Janovčíková

navrhuje

zvýšiť

príspevok

na

režijné

náklady

v školskej

jedálni
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pre dospelých stravníkov školskej jedálne na sumu 1,43 eur na jedno jedlo. Bc. Pavol Ondrejko
upozornil, že úprava a výška príspevkov na režijné náklady v školskej jedálni pre dospelých
stravníkov sú v kompetencii riaditeľky školy a vo VZN sa môže upraviť len výška príspevkov na
režijné náklady v školskej jedálni pre deti materskej školy a žiakov základnej školy, ktoré
uhrádzajú rodičia.
K bodu

3.

Upresnenie

dotácie

na

zabezpečenie

činnosti

záujmových

krúžkov

a voľnočasových aktivít v roku 2015
Mgr. Mária Janovčíková upresnila použitie dotácie na zabezpečenie činnosti záujmových
krúžkov a voľnočasových aktivít v roku 2015 nasledovne:
-

-

Na materiálno technické zabezpečenie suma 1493 eur, a to:
krúžok

suma v eurách

použitie na nákup:

Florbal

659,30

hokejky, chrániče,...

Školský časopis -Poškoláčik 250,00

toner, papier

Tvorivé dielne

300,00

sádra, drôtiky,...

Tradičné jedlá z regiónu

150,00

potraviny, saponáty

Zahrajko – spoločenské hry

100,00

spoločenské hry

Prevádzkové náklady na energie v sume 1200 eur, pre 13 krúžkov, pričom uviedla,
že 1 hodina krúžku predstavuje výdavky na energie v sume 2,50 eur

-

Stavebný materiál na vybudovanie chodníka k multifunkčnému ihrisku v sume 520 eur,
konkrétne na obrubníky (173 eur) a zámkovú dlažbu (455 eur)

Ing. Ján Beňo navrhol uvedenú dotáciu zvýšiť na 4000 eur, s tým že Základná škola s materskou
školou Štefana Žáryho by vyúčtovala poskytnutú dotáciu do 15.12.2015. Ďalej Ing. Ján Beňo
uviedol, že dotácia bude poskytnutá ihneď po tom ako Základná škola s materskou školou
Štefana Žáryho doručí na Obecný úrad Poniky upresnenie navrhovaného použitia dotácie na
sumu 4000 eur.
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Návrh:
Komisia školstva odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Poniky schváliť zvýšenie dotácie na
zabezpečenie činnosti záujmových krúžkov a voľno-časových aktivít v roku 2015 na sumu 4000
eur.
Výsledky hlasovania za návrh:
Prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 12/2015 bolo prijaté
K bodu 4. Žiadosť o dofinancovanie rozdielu v čerpaní a schválenom rozpočte v rámci
originálnych kompetencií pre ZŠ s MŠ Štefana Žáryho pre rok 2015
ZŠ s MŠ ŠŽ žiada o dofinancovanie rozdielu v čerpaní a schválenom rozpočte v rámci
originálnych kompetencií sumu 1003,37 eur. Mgr. Mária Janovčíková uviedla, že sa jedná
o finančné prostriedky – odmenu vyplatenú pri životnom jubileu 50 rokov zamestnankyni ŠKD.
Návrh:
Komisia školstva odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Poniky schváliť zvýšenie rozpočtu
ZŠ s MŠ ŠŽ o požadovanú sumu 1003,37 eur.
Výsledky hlasovania za návrh:
Prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 13/2015 bolo prijaté
Pani Kaľavská sa ospravedlnila a odišla zo zasadnutia Komisie školstva.
K bodu 5. Vyjadrenie sa k žiadosti o dotáciu pre Súkromnú základnú umeleckú školu,
Hiadeľ 14
Do 31.8.2015 mala na území obce Poniky sídlo Súkromná základná umelecká škola (ďalej len
SZUŠ). Od 1.9.2015 je sídlom SZUŠ Hiadeľ 14. Z dôvodu zmeny sídla SZUŠ a VZN Obce
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Poniky č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia Obec Poniky od 1.9.2015 do súčasnosti
neposkytuje finančné prostriedky zriaďovateľovi SZUŠ. Ing. Ján Beňo navrhuje zrušiť
v uvedenom VZN §2 ods. 6, ktorý znie: Sídlo cirkevnej a súkromnej školy a školského
zariadenia, pre ktoré žiadateľ požaduje dotáciu sa musí nachádzať na území obce Poniky. Po
schválení uvedenej zmeny VZN Obecným zastupiteľstvom bude možné vyplatiť SZUŠ alikvótnu
časť dotácie za 4 mesiace. Bc. Pavol Ondrejko predložil návrh VZN o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia na rok 2016, pričom dotácie na mzdy a prevádzku na jedno dieťa pre jednotlivé školy
a školské zariadenia sa zmenia nasledovne:
Verejné školy a školské Súkromné a cirkevné školy
zariadenia
Dieťa materskej školy

a školské zariadenia

1941,03

Školský klub detí – žiak základnej 113,76
školy
Zariadenie školského stravovania – 127,98
žiak základnej školy
Dieťa centra voľného času
Žiak

základnej

umeleckej

54,74
školy

348,39

školy

567,38

v skupinovej forme vyučovania
Žiak

základnej

umeleckej

v skupinovej forme vyučovania
Ing. Mešková upozornila a navrhla doplniť dotáciu na správu školských objektov podľa počtu
detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. ZŠ s MŠ ŠŽ požaduje
na správu školských objektov spolu sumu 11 130 eur, po prepočte na jedno dieťa/žiaka je to
suma 68,29 eur.
Návrh: Komisia školstva odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť zmenu VZN č. 5/2014
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a školského zariadenia, tak že sa zruší §2 ods. 6. Komisia školstva zároveň odporúča
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Obecnému zastupiteľstvu prijať nové VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2016
s nasledovnými dotáciami:
Verejné školy a školské Súkromné a cirkevné školy
a školské zariadenia

zariadenia
Dieťa materskej školy

1941,03

Školský klub detí – žiak základnej 113,76
školy
Zariadenie školského stravovania – 127,98
žiak základnej školy
Dieťa centra voľného času
Žiak

základnej

54,74

umeleckej

školy

348,39

školy

567,38

v skupinovej forme vyučovania
Žiak

základnej

umeleckej

v skupinovej forme vyučovania
Na správu školských objektov podľa 68,29
počtu detí materskej školy a základnej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce na jedno dieťa alebo jedného
žiaka
Výsledky hlasovania za návrh:
Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 14/2015 bolo prijaté.
Zápisnicu vyhotovila: Ing. Adriána Mešková

Marek Matuška
predseda komisie
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