Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva konanej dňa 27.10.2015 v jazykovej učebni
Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho v Ponikách

Prítomní členovia komisie:
Marek Matuška – predseda komisie
Mária Kaľavská
PaedDr. Eva Šávoltová
Ing. Alena Ježeková
Ing. Adriána Mešková
Ospravedlnení členovia komisie:
Bc. Katarína Piarová
Bc. Viera Repiská
Ďalej prítomní:
- Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho
v Ponikách
- podľa prezenčnej listiny Rady školy

Program:
1. Čerpanie rozpočtu za obdobie 1-8/2015
2. Informatívna správa o organizácii školského roka
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmové krúžky a voľnočasové aktivity
4. Rôzne
Predseda komisie Marek Matuška privítal prítomných.
Počet prítomných členov komisie: 5
Počet neprítomných členov komisie: 2
Komisia školstva je uznášania schopná.

1

K bodu 1. Čerpanie rozpočtu za obdobie 1-8/2015
Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho (ďalej
len ZŠ s MŠ ŠŽ) predložila čerpanie rozpočtu originálnych kompetencií ZŠ s MŠ ŠŽ za obdobie
1-8/2015 (materiál na komisiu školstva poslaný vopred s pozvánkou na komisiu školstva).
Uvedené čerpanie rozpočtu originálnych kompetencií ZŠ s MŠ ŠŽ za obdobie 1-8/2015 obsahuje
zároveň žiadosť o navýšenie rozpočtu na originálnych kompetencií o sumu 3 500 €. Finančné
prostriedky sú podľa žiadosti žiadané na zabezpečenie plynulého chodu školských zariadení
v pôsobnosti obce Poniky. Mgr. Mária Janovčíková uviedla, že žiadosť o navýšenie rozpočtu na
originálnych kompetencií o sumu 3 500 € je neaktuálna, zároveň uviedla, že aktuálna
požadovaná suma k 30.9.2015 je 5325 eur. Predseda komisie požiadal Mgr. Máriu Janovčíkovú,
aby predložila na nasledujúce zasadnutie komisie školstva do 9.11.2015 aktuálnu požiadavku
o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie k 31.12.2015.
K bodu 2. Informatívna správa o organizácii školského roka
Informatívnou správou o organizácii školského roka sa komisia nezaoberala.
K bodu 3. Žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmové krúžky a voľnočasové aktivity
Mgr. Mária Janovčíková, riaditeľka len ZŠ s MŠ ŠŽ predložila predsedovi komisie školstva
Marekovi Matuškovi žiadosť o poskytnutie

dotácie na zabezpečenie činnosti záujmových

krúžkov a voľno-časových aktivít v roku 2015 spolu v sume 3213 eur.
Návrh:
Komisia školstva odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Poniky žiadosti vyhovieť.
Výsledky hlasovania za návrh:
Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 9/2015 bolo prijaté.
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K bodu 4. Rôzne
Komisia sa dohodla na ďalšom zasadnutí ktoré sa bude konať 12.11.2015.
Predseda komisie Marek Matuška požiadal Mgr. Máriu Janovčíkovú o doručenie návrhu
rozpočtu ZŠ s MŠ ŠŽ na rok 2016 do 5.11.2015.

Zápisnicu vyhotovila: Ing. Adriána Mešková

Marek Matuška
predseda komisie
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