Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva konanej dňa 18.11.2016 o 18:30 hod. na Obecnom úrade v
Ponikách

Prítomní členovia komisie:
Marek Matuška – predseda komisie
PaedDr. Eva Šávoltová
Ing. Alena Ježeková
Mgr. Katarína Piarová
Ing. Adriána Mešková
Ospravedlnení členovia komisie:
Bc. Viera Repiská

Program:
1. Privítanie
2. Stanovisko komisie k výstavbe telocvične
3. Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho (ďalej len ZŠ s MŠ ŠŽ)
na rok 2017
4. Plán finančného rozvoja ZŠ s MŠ ŠŽ na roky 2016-2018
5. Rôzne
6. Záver
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.
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K bodu 2. Stanovisko komisie k výstavbe telocvične
Členovia Komisie školstva si pozreli plán pôdorysu telocvične Základnej školy s materskou
školou Poniky z roku 2008 a plán vonkajšieho náhľadu telocvične z obce Diaková z roku 2011.
Podľa názorov členovia komisie školstva by sa k veľkosti a vybaveniu telocvične mali vyjadriť
učitelia telesnej výchovy a pani riaditeľka školy, pretože telocvičňa bude slúžiť na vzdelávací
proces žiakov školy.
Návrh:
Komisia školstva odporúča Obci Poniky pri výstavbe telocvične, čo sa týka veľkosti a vybavenia
telocvične zohľadniť stanovisko riaditeľky školy Mgr. Janovčíkovej a učiteľa telesnej výchovy Mgr. Trudiča a prizvať menovaných na zasadnutia týkajúce sa telocvične. Ďalej komisia školstva
odporúča aktualizovať projekt výstavby telocvične na súčasné podmienky a doplniť do projektu
sprchy pre chlapcov, sprchy pre dievčatá, zrkadlovú miestnosť na cvičenie. Komisia školstva
odporúča Obci Poniky v prípade výstavby telocvične telocvičňu postaviť v areáli základnej
školy.
Výsledky hlasovania za návrh:
Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 3/2016 bolo prijaté.

K bodu 3. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ ŠŽ na rok 2017
Komisia školstva si pozrela predložený rozpočet ZŠ s MŠ ŠŽ. K dnešnému dňu rozpočet
na prenesené kompetencie pre ZŠ s MŠ ŠŽ nie je zverejnený na internetových stránkach
Ministerstva školstva a nie sú zverejnené ani východiskové údaje pre výpočet predpokladaných
príjmov z podielovej dane pre originálne kompetencie v oblasti školstva na stránkach
Ministerstva financií. Predložené materiály sú pre členov komisie školstva nezrozumiteľné,
napríklad potreba z podielových daní na rok 2017 je 161 218 eur, pričom v rozpočte je uvedená
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suma 141 938 eur. Komisie školstva k vyjadreniu sa k rozpočtu ZŠ s MŠ ŠŽ požaduje
nasledovné informácie:
- počet žiakov navštevujúcich ŠKD (k 15.9.2016)
- počet žiakov navštevujúcich MŠ, z toho počet predškolákov (k 15.9.2016)
- počet stravníkov ŠJ, z toho osobitne uvedený počet žiakov ZŠ, MŠ, zamestnancov školy
stravujúcich sa v ŠJ a cudzích stravníkov (k 15.9.2016)
- počet krúžkov s uvedeným počtom detí v jednotlivých krúžkoch
- prepočítaný počet úväzkov osobitne za ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD
- tovary a služby v rozpočte na rok 2017 rozpísané na položky pri ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ.
Členovia komisie školstva sa dohodli, že po predložení uvedených informácie zo strany ZŠ s MŠ
ŠŽ predsedovi komisie, predseda komisie k tomuto bodu zvolá ďalšie zasadnutie, ktoré sa
uskutoční ešte pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva. Predseda komisie prizve na uvedené
zasadnutie pani riaditeľku ZŠ s MŠ ŠŽ spolu s pani ekonómkou a pána starostu Obce Poniky.
K bodu 4. Plán finančného rozvoja ZŠ s MŠ ŠŽ na roky 2016-2018
Komisii školstva bol predložený Plán finančného rozvoja ZŠ s MŠ ŠŽ na roky 2016-2018. Na
konci textu je uvedené, že plán bol prerokovaný v Rade školy dňa 12.10.2016. Členovia komisie
školstva, ktorí sú zároveň aj členmi Rady školy a na predmetnom zasadnutí Rady školy sa
zúčastnili, uviedli, že na Rade školy v takomto znení Plán finančného rozvoja ZŠ s MŠ ŠŽ na
roky 2016-2018 nebol predložený. PaedDr. Šávoltová, predseda Rady školy, uviedla, že na
zasadnutí Rady školy bolo prerokované: rampa, vonkajšie dvere s prekrytím a elektroinštalácia
školskej jedálne, osvetlenie v triedach (ktoré malo byť financované z rozpočtu školy) a výmena
gumy na schodisku v MŠ. Elektroinštalácia ŠJ nie je uvedená v Pláne finančného rozvoja ZŠ s
MŠ ŠŽ na roky 2016-2018. Komisii školstva nie je jasné, čo bolo myslené uvedenými zdrojmi
financovania, napríklad pri MŠ je uvedený rozpočet školy a OK - podielové dane. Preto aj
tomuto bodu zasadnutia sa komisia bude venovať na nasledujúcom zasadnutí, kde bude prítomná
pani riaditeľka ZŠ s MŠ ŠŽ Mgr. Janovčíková a pán starosta Obce Poniky Ing. Beňo.
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K bodu 5: Rôzne
Viacerí členovia komisie školstva majú podnety od niektorých rodičov detí základnej školy o
prístupe pani učiteľky Ing. Volníkovej, CSc. k vyučovaniu fyziky a chémie na základnej škole.
Uvedení rodičia žiakov nie sú spokojní s prístupom pani učiteľky k výchovno-vzdelávaciemu
procesu, rodičia učia deti uvedené predmety doma.
Návrh:
Komisia školstva odporúča Rade školy v spolupráci s pani riaditeľkou Mgr. Janovčíkovou sa
bližšie zaoberať informáciou o pani učiteľke fyziky a chémie.
Výsledky hlasovania za návrh:
Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 4/2016 bolo prijaté.

k bodu 6.: Záver
Predseda komisie školstva ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným za účasť.

Zápisnicu vyhotovila: Ing. Adriána Mešková

Marek Matuška
predseda komisie
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Rozpočet 2017
Základná škola s materskou školou Štedana Žáryho Poniky
ZŠ
klasifikácia
610 Mzdy
620 Odvody
630 Tovarya služby
640 Transfery
Spolu
SPOLU
610 Mzdy
620 Odvody
630 Tovarya služby
640 Transfery
Spolu

MŠ

ŠJ

ŠKD

Prenesené kompetencie
Vlastné
Poplatky Predškoláci
Normatívne Nenormatívne príjmy ZŠ OK dotácia
MŠ
dotácia
OK dotácia Poplatky ŠJ OK dotácia Poplatky ŠKD

0
ZŠ

0
MŠ

0
ŠJ

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
ŠKD

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

Iné

0

0

Iné
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Nasledujúcu tabuľku rozčleniť podľa položiek rozpočtu školy na rok 2017

ZŠ

MŠ

ŠJ

ŠKD

Prenesené kompetencie
Vlastné
Poplatky Predškoláci
630 Tovary a služby Normatívne Nenormatívne príjmy ZŠ OK dotácia
MŠ
dotácia
OK dotácia Poplatky ŠJ OK dotácia Poplatky ŠKD

Iné
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