ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 10. septembra 2012
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kultúrno-spoločenské akcie organizované DK Javorina a Mestom Stará Turá
Informácie o začiatku nového školského roka 2012/2013
Rekonštrukčné práce na pavilóne špeciálnych učební - informácia
Príprava kultúrno-spoločenského podujatia k 50. výročiu založenia DK Javorina
a k 620. výročiu prvej zmienky o St. Turej
Návrh osobností na ocenenie pri príležitosti 620. výročia prvej zmienky o St. Turej –
kategória školstvo a kultúra
Prerokovanie materiálu k PHSR – časť školstvo
Rôzne
Záver

K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková o 15.30 hod. Privítala
prítomných a oboznámila ich s programom stretnutia.
2. Kultúrno-spoločenské akcie organizované DK Javorina a Mestom Stará
Turá
Mgr. Krištofíková: Čo sa týka akcií, ktoré organizovalo mesto, môžem spomenúť oslavy SNP
v osade Nárcie a v Hlavine a tiež krajské oslavy SNP na Rohu, kde sa zúčastnila aj delegácia
zo Starej Turej. Na ostatných akciách sme spolupracovali s DK Javorina.
Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková požiadala pani riaditeľku DKJ, p. Adámkovú, aby
informovala členov komisie o akciách, ktoré prebehli v DK Javorina počas letného obdobia.
p. Adámková: Počas prázdnin sme mali aj my pozmenenú letnú činnosť. Akcie sme nemali
priamo v DK Javorina, ale organizovali sme rôzne zájazdy. Pre rodiny s deťmi sme
organizovali výlety do ZOO v Lešnej a v Bratislave. Boli sme na výstave kvetov v Tullne
a vo Věžkách, navštívili sme Family Park v Rakúsku, boli sme v Tropicariu v Budapešti.
Najväčšou letnou akciou boli Remeslá našich predkov. Tento rok sa nám prihlásilo až 60
remeselníkov. Akcie sa zúčastnilo veľa návštevníkov. V DK Javorina sa počas trhov
uskutočnilo sprievodné podujatie - výstava Kuchynské všeličo. Veľa exponátov nám
zapožičali ľudia, zy čo im patrí poďakovanie. Niektoré exponáty z tejto výstavy budú
vystavené v novej expozícii múzea, ktorá bude otvorená v rámci osláv 50. výročia vzniku DK
Javorina a 620. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa
na tejto akcii podieľali.
Ing. Slezáček: Bola to jedna z najvydarenejších akcií, aké sa v meste konali.
Mgr. Krištofíková poďakovala p. Adámkovej za informácie.
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3. Informácie o začiatku nového školského roka 2012/2013
Mgr. Krištofíková: Začal sa nový školský rok. V pavilóne základnej školy na Komenského
ulici máme nasťahované 2 triedy materskej školy. Mali sme predstavu, že pavilón špeciálnych
učební bude skôr zrekonštruovaný, musíme byť však trpezliví. Školský klub detí sa
presťahoval dona 1. poschodie hospodárskeho pavilónu, ktorý v minulom školskom roku
využívala základná umelecká škola (počas rekonštrukcie budovy ZUŠ). Triedy ZŠ nie sú pre
deti MŠ plne vyhovujúce. Aj pedagógovia v úvode prejavovali istú nespokojnosť, no
vzhľadom nato, že máme záujem vyjsť v ústrety rodičom musia žiaľ ustúpiť zo svojich
požiadaviek. Ústretovosť však očakávame i zo strany rodičov. Problémom je stravovanie. Nie
je možné chodiť s deťmi do jedálne na desiatu, obed aj olovrant. Deťom sa teda nosí desiata aj
olovrant priamo do tried, na obed sa presúvajú do jedálne, kde majú vymedzenú svoju časť na
stravovanie.
Základná umelecká škola sa presťahovala do novej zrekonštruovanej budovy ešte v máji
2012. V nových priestoroch začali nový školský rok. Vznikla pripomienka rodičov, aby boli
deti odvádzané učiteľmi ZUŠ z priestorov základnej školy do priestorov ZUŠ, nakoľko je vraj
nebezpečné, aby deti chodili popri vozovke. Na to, aby mohli učitelia deti vodiť na hodiny
ZUŠ, však nemáme kapacity. Preto sa začali dnes robiť úpravy, ktorými sa spojí areál ZŠ
a ZUŠ a deti budú môcť bezpečne prejsť z budovy do budovy. Pokiaľ je možné splniť takéto
požiadavky rodičov a nestojí to veľké financie, snažíme sa im vyhovieť.
V centre voľného času sa práve v týchto dňoch prihlasujú záujemcovia do záujmových
útvarov. Zatiaľ je podľa mojich informácií dostatok prihlásených detí.
V súčasnosti sme riešili obsadzovanie telocviční základnej školy. V prvom rade je telocvičňa
k dispozícii žiakom základnej školy podľa rozvrhu hodín. Potom je tam naplánovaná
krúžková činnosť ZŠ a potom je priestor pre športové kluby, ktoré združujú naše deti a taktiež
pre krúžky CVČ.
Mgr. Koštialová: Mestské športové kluby dostali telocvičňu zadarmo, keďže v nich trénujú
naši žiaci. Obsadené sú už obe telocvične.
Mgr. Krištofíková: Ak zostala telocvičňa voľná vo večerných hodinách, bolo možné
ponúknuť ju aj súkromným osobám. Tie sú však až na poslednom mieste v obsadzovaní
telocvične.
Na začiatku školského roka robí každá škola a školské zariadenie štatistiky, ktoré nám ukážu
presný počet žiakov. Podľa predbežných informácií by nemal byť pokles žiakov v tomto roku
dramatický.
Mgr. Koštialová: Do nového školského roku nastúpilo 697 detí, z toho 292 na 1. stupni a 405
na 2. stupni.
Mgr. Krištofíková: Ako vidí situáciu s deťmi riaditeľka MŠ?
Bc. Sládková: Máme veľmi veľa 2-ročných detí, deti sú až v 5 triedach. Detičky ešte plačú,
v každej triede máme tri navyše – teda využívame všetko, čo nám umožňuje zákon
i zriaďovateľ, aby sme uspokojili čo najviac rodičov. V nových priestoroch si kolegyne veľmi
pomaly zvykajú.
Mgr. Krištofíková: Prijímali sme aj deti z okolia. Dnes máme triedy „nabité po strop“.
V zrekonštruovaných priestoroch bude vytvorená jedna menšia trieda, ktorá v prípade potreby
bude slúžiť pre deti so špeciálnymi výchno-vzdelávacími potrebami. Je pravdou, že detí
s rôznymi poruchami stále pribúda. Ale o tom môžeme uvažovať až budúci školský rok.
Mgr. Masár: My sme školský rok už začali v zrekonštruovanej budove. Stíhajú nás však samé
havárie. Najprv nám presakovala žumpa do pivničných priestorov. Potom sme po sviatku
našli v šatni, kde sú nové umývadlá, 20 cm vody. Prasklo nám potrubie. Opravovali sme už
asi 10 dverí, ktoré sa nedali zatvoriť tak, aby sme ich zamkli. Na kotolni máme veľké
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bezpečnostné dvere, ktoré boli drahé a tiež sa nedajú zatvoriť. Tie sme reklamovali. Ako už
spomínala Mgr. Krištofíková, rodičia chceli, aby sme pre deti chodili do ZŠ a odvádzali ich
na hodiny do ZUŠ. Čo sa týka akcií, spolupracovali sme s DK Javorina na Remeslách našich
predkov a na iných akciách.
Dnes nám prišli z Číny výsledky výtvarnej súťaže – 33. umelecká súťaž, na ktorej sa
prezentovalo 52 krajín. Náš žiak, David Slamka, získal zlatú medailu, ďalších 12 žiakov
získalo hlavné ocenenia. Žiaci súťažili s prácami, ktoré vytvorili pod vedením Mgr. Lacovej.
Mgr. Krištofíková: Je možné, že sa budú technické problémy po rekonštrukcii vyskytovať
naďalej. Pri ich odstraňovaní je potrebné spolupracovať s oddelením výstavby MsÚ.
4. Rekonštrukčné práce na pavilóne špeciálnych učební – informácia
Mgr. Krištofíková: Chcem Vás poinformovať ako pokračuje rekonštrukcia pavilónu
špeciálnych učební. V piatok bola podpísaná zmluva s firmou, ktorá bola vybraná na základe
verejného obstarávania. Ide o firmu EUROBULDING. V rozpočte na tento kalendárny rok
máme na túto akciu 170 000 €, vysúťažená suma je 228 000 €. V tomto roku však nebudú
ukončené všetky práce, takže rozpočtovo nám to vychádza. Chýbajúcich 58 tis. € bude
v rozpočte roku 2013. Doba rekonštrukcie podľa zmluvy je 5 mesiacov od podpisu zmluvy.
Vychádza to teda na február 2013 a keď pripočítame čas potrebný na kolaudáciu, budova by
mohla byť k dispozícii deťom v jarných mesiacoch. Vzhľadom nato, že v objekte školy
vznikne znova stavenisko, Vás chcem požiadať, aby ste informovali pedagógov, aby poučili
deti o bezpečnosti a správaní. Stavenisko môže byť pre ne nebezpečné. Dúfajme, že
rekonštrukcia pôjde podľa harmonogramu. Potom nám už v tomto areáli zostane neprerobený
iba pavilón telocvične. Ten je v žalostnom stave. Zvonku je telocvičňa ošarpaná, je potrebné
vymeniť okná a urobiť novú fasádu. Verím, že v ďalšom roku sa aj telocvičňa sa dá do
poriadku.
Bc. Sládková: Plánuje sa aj ihrisko pre deti z MŠ v areáli ZŠ?
Mgr. Krištofíková: Nie je súčasťou tejto rekonštrukcie ale projekt ho obsahuje a postupne ho
dobudujeme. Bude potrebné dobudovať aj zakrytý prechod do telocvične pre deti 1. supňa.
5. Príprava kultúrno-spoločenského podujatia k 50. výročiu založenia DK
Javorina a k 620. výročiu prvej zmienky o St. Turej
Mgr. Krištofíková: Počas víkendu, od 21. do 23. septembra, sa pripravuje obsiahla oslava 50.
výročia založenia DK Javorina a 620. výročia prvej písomnej zmienky o St. Turej. Chcela by
som požiadať p. riaditeľku DK Javorina, aby nám o príprave osláv a pripravovanom programe
povedala viac.
p. Adámková: Naplánovali sme si toho naozaj veľa. Sponzori nás štedro podporili, takže aj
oslavy môžu byť bohatšie. Bohatšie v tom, že sme pripravili niečo pre každú vekovú skupinu.
Počas osláv budú do programu zaradené všetky zložky DK Javorina – múzeum, stredisko
cezhraničnej spolupráce, knižnica a aj Klub 3, ktorý pôsobí v budove DK Javorina.
Program osláv je nasledovný:
21. septembra 2012 – piatok
14.00 hod. – beseda s PhDr. Kraľovičovou – známou prekladateľkou najmä detskej literatúry
(Harry Potter), Mestská knižnica Kristíny Royovej
16.00 hod. – divadlo pre deti Zachráňte Kvinga (príbeh neporiadneho a špinavého prasiatka
Kvinga), Námestie slobody, v prípade nepriaznivého počasia veľká sála DK
Javorina
20.00 hod. – koncert pre mladých U2 Revival – Club 3
19.00 hod. – „Čaj o piatej“ – retro-zábava v štýle 70. – 80. rokov. Do tanca hrá skupina
NON STOP. Dotvorte s nami pravú atmosféru svojím štýlovým oblečením.
Vstupné: 2,- €, Kaviareň DK Javorina
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22. septembra 2012 – sobota
10.00 hod. – Knižnica deťom – zábavné súťaže s odmenami a hry pre všetky deti
– vedomostný kvíz Poznaj svoje mesto
– náučná súťaž Tradícia mojej rodiny
– maľovanie na sklo
– zábavné hry pre menšie deti
Mestská knižnica Kristíny Royovej
10.00 – 18.00 hod. – výstava fotografií „Stará“ Stará Turá – Stredisko cezhraničnej
spolupráce na 2. poschodí DK Javorina
10.00 – 18.00 hod. – otvorené Mestské múzeum (2. poschodie DK Javorina)
– pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o Starej Turej budú
k nahliadnutiu vzácne výsadné listiny
– otvorená nová expozícia Tradičné bývanie našich predkov
16.00 hod. – program k 620. výročiu prvej písomnej zmienky o Starej Turej Sami sebe
– účinkujú súbory ZUŠ, Veľký dychový orchester DK Javorina, Wushu
centrum Stará Turá
– ocenenie osobností mesta
Veľká sála DK Javorina
19.00 hod. – koncert skupiny Lukas Band – Námestie slobody
23. septembra 2012 – nedeľa
14.00 – 18.00 hod. – výstava fotografií „Stará“ Stará Turá – Stredisko cezhraničnej
spolupráce na 2. poschodí DK Javorina
14.00 – 18.00 hod. – otvorené Mestské múzeum na 2. poschodí DK Javorina
18.00 hod. – Slávnostný program k 50. výročiu otvorenia Domu kultúry Javorina
– programom Vás bude sprevádzať moderátorka Viera Varinská. Ako hudobný
hosť vystúpi Jožka Černý. Vstupné: 6,- €
Veľká sála DK Javorina
Mgr. Kohútová: Možno by bolo zaujímavé okrem vystavenia výsadných listín, vystaviť aj
starú kroniku základnej školy, kde je podpísaný Masaryk.
p. Adámková: Určite by to bolo pre ľudí zaujímavé. Budem rada ak sa osláv všetci zúčastníte
a kto môže, budeme radi ak nám aj pomôžete.
6. Návrh osobností na ocenenie pri príležitosti 620. výročia prvej zmienky
o St. Turej – kategória školstvo a kultúra
Mgr. Krištofíková: Ako už povedala p. Adámková, pri príležitosti 620. výročia prvej
písomnej zmienky o St. Turej, bude v sobotu 22. septembra program venovaný mestu,
s názvom „Sami sebe“. V rámci programu chceme oceňovať osobnosti, ktoré sú alebo boli pre
mesto významné v určitých oblastiach. Rozhodli sme, že nominácie na toto ocenenie necháme
na komisiách MsZ, ktoré združujú ľudí, ktorí sú v daných oblastiach zbehlí a poznajú také
osoby lepšie ako my. V našej komisii by sme mali nominovať osobnosti za kultúru a školstvo.
Mali by sme navrhnúť 1 až 3 osobnosti, z ktorých potom pán primátor vyberie oceneného.
- komisia navrhla na ocenenie Mgr. Milana Kubíka – evanjelického farára, ktorý dlhé
roky pôsobil v meste Stará Turá.
7. Prerokovanie materiálu k PHSR – časť školstvo
Mgr. Krištofíková: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je dokument, ktorý
vypracovávajú všetky mestá na Slovensku. V súčasnosti už pomaličky končí obdobia PHSR
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na roky 2007 – 2013. Jednou z úloh MsZ bolo zhodnotiť PHSR mesta Stará Turá na roky
2007 – 2013 a navrhnúť jeho doplnenia. Snažila som sa urobiť hodnotenie z hľadiska počtu
detí. Koľko bolo detí v šk. roku 2007/2008 a ako sa počet žiakov a tried menil do šk. roka
2011/2012. Rovnako som hodnotila aj počty kvalifikovaných pedagogických pracovníkov.
Aprobovanosť vyučovania je v súčasnosti 97%. ZŠ nemá v súčasnoti pedagóga na Vv a Hv.
Mgr. Koštialová: V súčasnosti môžu odborne vyučovať výchovy na 2. stupni aj učiteľ 1.
stupňa.
Mgr. Krištofíková: MŠ a ZUŠ majú kvalifikovaných pedagógov, CVČ má v súčasnosti 3
pracovníkov na plný úväzok a ostatných pracovníkov na dohody. V dobe, kedy sa PHSR
tvoril, neboli zrekonštruované budovy ZŠ na Komenského ani budova ZUŠ. Na budove ZŠ na
Hurbanovej ulici sa urobili najnutnejšie opravy. Do budúcnosti by som pri tejto budove
uviedla nutnosť rekonštrukcie strechy, zateplenie, okná. Najmä okná spôsobujú veľké straty
tepla. Ďalšou prioritou by mala byť rekonštrukcia telocvične na Komenského ulici. Či to bude
reálne v roku 2013 alebo až v ďalšom období, uvidíme. Čo sa týka MŠ, urobili sme
najnutnejšiu rekonštrukciu, vymenili sme takmer všetky okná. Chýbajú už len okná
v spojovacích chodbách. Robila sa aj podlaha a maľoval sa interiér. Stav sociálnych zariadení
nie je dobrý. Sú pôvodné a podľa toho i vyzerajú. V MŠ veľmi pomohlo vytvorenie
pracovného miesta - školníka. Bolo tam potrebné zamestnať človeka, ktorý sa bude starať
o bežné opravy a údržbu.
Bc. Sládková: Školník je veľmi šikovný.
Mgr. Krištofíková: Čo sa týka CVČ, v rámci posledných rokov boli vymenené okná, dvere,
vybudovala sa nová telocvičňa, učebňa s počítačmi. Za posledné dva roky sme tu však
nerobili žiadne investičné akcie. Robili sa len najnutnejšie opravy, investície išli do vecí,
ktoré deti potrebovali k činnosti.
Bc. Sládková: My sme v MŠ zakúpili nový nábytok z prostriedkov od rodičovského združenia
a nové hračky za peniaze od sponzorov a z 2% z daní.
Mgr. Krištofíková: Cez rozpočet by to nešlo. 2% daní využíva aj ZŠ, je to skvelý spôsob na
dofinancovanie niektorých vecí. V súčasnosti stále nevieme, čo bude s budovou, kde sídli
CVČ. Tento priestor plánuje mesto v dlhodobom výhľade použiť na bytovú výstavbu.
SOŠ patrí tiež do nášho školstva, aj keď nie sme jej zriaďovateľom. Počty študentov sa za
posledné roky výrazne znížili. Je výborné, že naša ZŠ so SOŠ úzko spolupracuje. Je našim
cieľom, aby deti odchádzali zo ZŠ v Starej Turej na SOŠ Stará Turá. Treba komunikovať
s rodičmi a posúvať im informácie o škole už v 6. či 7. ročníku.
Mgr. Koštialová: V tomto školskom roku máme v ponuke 2 krúžky od SOŠ a tiež s nimi
chceme spolupracovať pri rôznych súťažiach. Pripravujeme súťaž, ktorú SOŠ zorganizuje
a zúčastnia sa jej ZŠ z okolia nášho mesta.
Ing. Nerád: V časti školstvo v PHSR boli niektoré tabuľky aktualizované a niektoré nie. Pre
mňa je to neprehľadné. Mali by sme sa pozrieť aj do budúcnosti. V PHSR sú zaradené
projekty, ktoré aj keď boli naplánované, neboli zrealizované. Jedným z takýchto projektov je
rekonštrukcia budovy CVČ. Mala byť zrekonštruovaná do r. 2013, ale vieme, že sa to určite
nebude do tohto termínu realizovať. Ďalej rekonštrukcia MŠ, ktorá mala byť podľa PHSR,
uskutočnená do r. 2010. Je potrebné, aby komisia odporučila či sa tieto projekty presunú na
iné obdobie alebo budú vyškrtnuté. Z hľadiska vecí, ktoré sa dnes robia a neboli súčasťou
PHSR, je potrebné spomenúť rekonštrukciu pavilónu špeciálnych učební. Ozrejmiť by sme si
mali aj projekt rekultivácie objektu starej priemyslovky. Mali by sme vedieť, čo tam chceme
mať. Minimálne potrebujeme urobiť projektovú prípravu. V prípade, že Vás niečo napadne,
treba to do PHSR doplniť.
Mgr. Krištofíková: Čo sa týka rekonštrukcie CVČ, ide o to, či chceme do tejto budovy
investovať. Ak bude tento priestor v rámci mesta použitý na bytovú výstavbu, tak sa to
neoplatí.
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Ing. Nerád: Na bytovú výstavbu je prioritne ako prvá vybraná lokalita na Mierovej ulici.
V tomto období teda nepredpokladáme ešte výstavbu na Štefánikovej ulici. Keď sme
v minulosti diskutovali, kam presunúť CVČ, jednou z hlavných volieb bol pavilón
špeciálnych učební. Dnes tam však budú triedy pre MŠ. Adekvátny priestor pre CVČ teda
v súčasnosti nemáme. Vieme len, že terajší priestor nie je vhodný. Do budúcnosti môže
sťahovanie CVČ súvisieť aj s rekonštrukciou ZŠ na Hurbanovej ulici. Táto rekonštrukcia nás
určite čaká. Prioritne by však mali byť zrekonštruované budovy MŠ, až potom ZŠ na
Hurbanovej ulici.
Mgr. Krištofíková: Budovy MŠ mali byť podľa PHSR v roku 2010 zrekonštruované. Ale bolo
by to možné iba v prípade, že bude vyhlásená výzva z fondov EÚ. Výzva však vyhlásená
nebola.
Ing. Nerád: P. riaditeľka Sládková, je projekt rekonštrukcie MŠ, ktorý bol vytvorený pred pár
rokmi, pre Vás v súčasnosti stále vyhovujúci?
Bc. Sládková: Ak je tam zahrnutá aj nová fasáda, tak nám vyhovuje.
Ing. Nerád: Projekt by sa mal znovu prejsť, či je potrebné urobiť v ňom úpravy.
Rekonštrukciu by sme mali naplánovať v rozmedzí rokov 2013/2014 jedna budova a v r.
2014/2015 druhá budova. A tiež musíme už teraz rozmýšľať, čo budeme robiť s deťmi počas
rekonštrukcie.
Mgr. Masár: Ja by som sa chcel opýtať, či by bolo možné, aby sa budova ZUŠ napojila na
verejnú kanalizáciu. Bolo by to lacnejšie.
Ing. Nerád: Iba v takom prípade, ak by sa nezasiahlo do projektu rekonštrukcie ZUŠ.
Mgr. Masár: Nie, je to mimo projektu, ďalej od budovy, v priestore, ktorý nebol v projekte
zahrnutý.
p. Adámková: Naše priestory v DK Javorina na 2. poschodí nie sú veľmi využívané. Centrum
voľného času by mohlo v budúcnosti sídliť aj tu. Majú príbuznú činnosť ako my.
Ing. Nerád: To by mohlo byť tiež jedno z riešení. Ale tiež je to diskutabilné, pretože CVČ je
ráno prázdne, deti prichádzajú až poobede.
Bc. Sládková: My tam chodíme s deťmi z MŠ na výukové programy. V CVČ ich pracovníci
pripravujú aj pre iné deti, nielen z našej MŠ.
Ing. Nerád: Cieľom je, aby sa čo najviac využil priestor. Napríklad v súčasnosti ZŠ a MŠ na
Komenského ulici, je to efektívnejšie, ak majú spoločnú kuchyňu, spoločnú telocvičňu, ako
keby mala každá škola vlastné.
Ing. Adamkovičová: Čo to znamená rekultivácia územia starej priemyslovky? Čo si pod tým
predstavujete?
Ing. Nerád: Aký bude účel využitia tohto priestoru. To ešte nevieme.
Mgr. Kohútová: Podpisovala sa už aj petícia, aby telocvičňa prešla do majetku mesta. Ale
VÚC s tým nič neurobil.
Ing. Adamkovičová: Telocvičňa by bola veľmi potrebná. Dnes sú všetky v Starej Turej
naplno vyťažené.
Ing. Nerád: Petícia sa nedostala ani na rokovanie zastupiteľstva VÚC.
Ing. Halinárová: Pôjdem na VÚC požiadať, aby sa objekt starej priemyslovky začal riešiť.
Mesto chce získať iba telocvičňu alebo celý areál?
Mgr. Kohútová: Chátra nielen telocvičňa, ale celý areál.
Ing. Nerád: Telocvičňu by sme chceli získať aspoň do dlhodobého prenájmu, na 30 rokov
a areál do vlastníctva mesta. Telocvičňu by sme využívali na športovú činnosť a areál
rekultivovali.
Mgr. Krištofíková: Myslím si, že tento proces bude trvať ešte dlho.
8. Rôzne
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Mgr. Krištofíková: Určite ste sa dopočuli o štrajku učiteľov, ktorý sa pripravuje na 13.
septembra. Do štrajku sa zapojili aj pedagógovia zo ZŠ, MŠ, CVČ a ZUŠ v Starej Turej.
Mesto školstvo podporuje v plnej miere, ale to nerieši školský systém, ktorý je v kompetencii
štátu. Učitelia nejdú štrajkovať iba za zvýšenie platov, ale aj za zmenu systému. Reformy
poškodili najmä deti, nemajú učebnice, majú sťažené vyučovanie.
V rámci úloh zo zasadnutia MsZ by sme sa mali vyjadriť k vedeniu jedální ZŠ. Na základe
stanoviska zriaďovateľa sa táto vec bude ešte následne riešiť.
V ZŠ sa pokračuje v jazykovom variante. Tento variant vznikol najmä preto, že deti
odchádzali zo ZŠ na iné školy, pretože rodičia chceli, aby sa deti intenzívnejšie venovali
jazykom. Jazykový variant sa v škole osvedčil, deti sú veľmi šikovné.
Čo sa týka plnenia rozpočtu k 30. 6. 2012 – plnenie je v norme.
9. Záver
Na záver predsedníčka Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 18.00 hod. ukončila.

Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: Mgr. Soňa Krištofíková
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