Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva konanej dňa 1.12.2016 o 18:30 hod. na Obecnom úrade v
Ponikách

Prítomní členovia komisie:
Marek Matuška – predseda komisie
PaedDr. Eva Šávoltová
Ing. Alena Ježeková
Bc. Viera Repiská
Ing. Adriána Mešková
Ďalej prítomní:
Ing. Ján Beňo - starosta obce
Mgr. Mária Janovčíková - riaditeľka školy

Ospravedlnení:
Mgr. Katarína Piarová
Martina Šávoltová - ekonómka školy

Program:
1. Privítanie
2. VZN Obce Poniky č.4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia
3. VZN Obce Poniky č.5/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
4. VZN Obce Poniky č.6/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
5. Doplnenie informácií k návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ Š.Žáryho na rok 2017
6. Rôzne
7. Záver
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K bodu 1. Privítanie
Predseda komisie Marek Matuška privítal prítomných.
Počet prítomných členov komisie: 5
Počet neprítomných členov komisie: 1
Komisia školstva je uznášania schopná.

K bodu 2. VZN Obce Poniky č.4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
Členom Komisie školstva bolo predložené uvedené VZN v elektronickej podobe na ich emailové
adresy.
Návrh:
Komisia školstva odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Poniky schváliť VZN č.4/2016 o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia
Výsledky hlasovania za návrh:
Prítomní: 5

za: 4

proti: 1

zdržalo sa: 0

Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 5/2016 bolo prijaté.

K bodu 3. VZN Obce Poniky č.5/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a
školského zariadenia
Členom Komisie školstva bolo predložené uvedené VZN v elektronickej podobe na ich emailové
adresy. PaedDr. Šávoltová informovala, že príspevky na režijné náklady školskej jedálne sa
vyberajú za niekoľko mesiacov spolu.
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Návrh:
Komisia školstva odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Poniky schváliť VZN č.5/2016 o
určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia .
Výsledky hlasovania za návrh:
Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 6/2016 bolo prijaté.
Návrh:
Komisia školstva odporúča vedúcej školskej jedálne vyberať príspevok na režijné náklady v
školskej jedálni mesačne, spolu so stravným na bankový účet školy.
Výsledky hlasovania za návrh:
Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 7/2016 bolo prijaté.
Na zasadnutie Komisie školstva prišla Mgr. Katarína Piarová.
K bodu 4. VZN Obce Poniky č.6/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky
Členom Komisie školstva bolo predložené uvedené VZN v elektronickej podobe na ich emailové
adresy. Komisia školstva navrhuje zmeniť v § 2 ods. 2 čas zápisu detí do materskej školy na
nasledovné dni:
- 3.5.2017 (streda) od 8:00 do 12:00 hod.
- 4.5.2017 (štvrtok) od 14:30 do 18:30 hod.
- 5.5.2017 (piatok) od 8:00 do 12:00 hod.
Návrh:
Komisia školstva odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Poniky schváliť VZN č.6/2016 o
určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky s nasledovnou
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zmenou: v §2 ods. 2 s časom zápisu detí do materskej školy v stredu 3.5.2017 od 8:00 do 12:00
hod., štvrtok 4.5.2017 od 14:30 do 18:30 hod., piatok 5.5.2017 od 8:00 do 12:00 hod.
Výsledky hlasovania za návrh:
Prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 8/2016 bolo prijaté.
K bodu 5: Doplnenie informácií k návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ Š. Žáryho na rok 2017
Členom Komisie školstva bol predložený návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Š. Žáryho na rok 2017 podľa
požadovaných informácií Komisie školstva v elektronickej podobe na emailové adresy. Predseda
komisie požiadal Mgr. Janovčíkovú o doplnenie informácie ohľadom krúžkovej činnosti. ZŠ s
MŠ Š. Žáryho podľa návrhu rozpočtu na rok 2017 plánuje čerpať finančné prostriedky z
príspevku na výchovu a vzdelávanie pre MŠ (tzv. dotácia na predškolákov) na údržbu budov,
položka 635 006. Komisia školstva odporúča presunúť finančné prostriedky získané z príspevku
na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na položky v zmysle §6b Zákona č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Návrh:
Komisia školstva odporúča ZŠ s MŠ Š. Žáryho presunúť finančné prostriedky v návrhu rozpočtu
na rok 2017 získané z príspevku na výchovu a vzdelávanie pre MŠ z údržby budov na položky v
zmysle §6b Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov.
Výsledky hlasovania za návrh:
Prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 9/2016 bolo prijaté.
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K bodu 6: Rôzne
Pán starosta Ing. Beňo informoval členov Komisie školstva o prebiehajúcej kontrole hlavnej
kontrolórky v ZŠ s MŠ Š. Žáryho.

k bodu 7.: Záver
Predseda komisie školstva ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným za účasť.

Zápisnicu vyhotovila: Ing. Adriána Mešková

Marek Matuška
predseda komisie
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