ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 6. septembra 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN č. 9/2011 – Nar. o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Stará Turá
3. Financovanie ZUŠ a CVČ v súlade s NV č. 531/2010
4. Kultúrno-spoločenské akcie organizované DK Javorina, cezhraničná spolupráca
5. Rekonštrukcia budovy ZUŠ – postup rekonštrukčných prác - informácia
6. Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici – informácia
7. Rekonštrukcia Materského centra „Žabka“ – informácia
8. Nedostatočná kapacita Materskej školy v Starej Turej, návrhy na riešenie
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková. Privítala
prítomných a oboznámila ich s programom stretnutia.
2. Návrh VZN č. 9/2011 – Nar.
Predsedníčka komisie informovala o tom, že vzhľadom na zvyšovanie cien potravín
požiadali vedúce školských jedální o úpravu výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na
stravu. Tejto problematike bol venovaný priestor i na predchádzajúcom zasadnutí a bol
schválený návrh na úpravu výšky stravného. V júli 2011 reagovalo na problematiku školského
stravovania i MŠVVaŠ SR a zverejnilo nové stravovacie pásma. Každý zriaďovateľ je
povinný akceptovať navrhované pásma.
Členovia komisie súhlasili, aby bol predstavený návrh VZN predložený na schválenie
poslancom MsZ.
3. Financovanie ZUŠ a CVČ v súlade s nariadením vlády č. 531/2010
Mgr. Soňa Krištofíková: informovala o zmenách vo financovaní záujmového vzdelávania.
Zmeny spôsobili to, že zo strany štátu bude financované záujmové vzdelávanie len čiastočne
– dotácia zo strany štátu bude v CVČ len na jeden záujmový útvar bez ohľadu na to, koľko
krúžkov dieťa navštevuje. Podobná situácia je aj v ZUŠ, kde dotácia zo strany štátu na
jedného žiaka je na jeden individuálny odbor a jeden kolektívny odbor. V prípade, že bude
záujem zo strany žiaka o navštevovanie viacerých záujmových útvarov a krúžkov ako
uvádzame, je nutné, aby sa rodičia podieľali na financovaní vyššou finančnou čiastkou.
V návrhu VZN sú nasledovné sumy školného:
CVČ 4,00 €/dieťa/mesiac
ZUŠ 13,00 €/žiak/mesiac
Členovia komisie s návrhom súhlasili.
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Mgr. Miloslav Masár: informoval o tom, že v našom meste máme najnižšie školné, zo
všetkých okolitých obcí a miest.
Ing. Halinárová: navrhla, aby sa aj základné školné každoročne upravovalo a odzrkadľovali sa
v ňom vznikajúce vyššie náklady na činnosť školy.
Věra Tepličková: pri rozhovoroch s viacerými rodičmi vysvetľovala dôvody tohto postupu zo
strany mesta. Rodičia sa vyjadrili, že navrhovaná suma školného za navštevovanie ďalšieho
krúžku je pre nich prijateľná.
4. Kultúrno-spoločenské akcie organizované DK Javorina, cezhraničná
spolupráca
Predsedníčka komisie vyzvala p. Adámkovú, aby prítomných informovala o akciách, ktoré
DK zrealizoval a ktoré v nasledujúcom období pripravuje.
E. Adámková: na Papradi bol v júli zorganizovaný „Country deň“. Program bol hodnotený
verejnosťou ako veľmi dobrý. DK pripravil na obdobie prázdnin viac zájazdov. Nie všetky sa
uskutočnili, pretože niektoré z nich neboli dostatočne naplnené. Skonštatovala, že nielen
zájazdy, ale aj ostatné podujatia sa v období tohto roka ťažšie obsadzovali. Najhoršia situácia
je asi v záujme o premietanie filmov. DK v spolupráci s Mestom zorganizoval už tradičné
„Remeslá našich predkov“. Akcia bola spojená so slávnostným otvorením zrekonštruovaných
priestorov DK Javorina, ktoré budú slúžiť okrem iného, aj na zachovanie tradícií našich
remesiel v spolupráci s cezhraničným partnerom, mestom Kunovice. Účasť verejnosti na
podujatí bola veľmi veľká a taktiež bola vysoko hodnotená. Aktuálne prebieha nábor na kurzy
remesiel, ktoré by sa mali sústrediť do vyššie spomínaných priestorov.
V septembri sú pripravené nasledovné kultúrne akcie: vystúpenie Evy a Vaška, zájazd do
Prahy na muzikál Kat Mydlář, zájazd do Osvienčimu, zájazd na NS do Bratislavy – muzikál
Deti ráje. Pre deti pripravuje DK divadielko Adamko medzi chrobákmi. Tu môžu školy
využiť kultúrne poukazy. Ďalším zaujímavým programom budú „Írske tance“.
5. Rekonštrukcia budovy ZUŠ – postup rekonštrukčných prác – informácia
Mgr. Soňa Krištofíková: informovala o aktuálnom stave prebiehajúcej rekonštrukcie ZUŠ
(Meštianky). Postup prác je veľmi dobrý. Firma realizujúca rekonštrukciu plánuje práce
ukončiť do konca kalendárneho roku 2011.
Mgr. Masár: informoval o presťahovaní sa školy do náhradných priestorov – hospodársky
pavilón a pavilón špeciálnych učební v ZŠ na Komenského ulici. Problémom je to, že
hospodársky pavilón sa v najbližších dňoch začne rekonštruovať a bude potrebné zosúladiť to
s vyučovaním, čím sa škole ešte sťažia podmienky pre vyučovanie.
6. Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu ZŠ na Komenského ulici – informácia
Mgr. Soňa Krištofíková: HP nebol súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie ZŠ. Vzhľadom na jeho
zlý stav sa Mesto rozhodlo financovať jeho rekonštrukciu – výmena okien, zateplenie
vonkajšieho plášťa. Bola vypísaná súťaž na realizátora rekonštrukcie, uskutočnila sa
elektronická aukcia. Firmy, ktoré zo súťaže vyšli na prvých dvoch miestach však neprisľúbili
dodržanie stanovených podmienok pri realizácii rekonštrukcie, preto v súčasnosti prebieha
rokovanie s ďalšou firmou v poradí. Rekonštrukcia však bude zrealizovaná ešte v tomto
kalendárnom roku.
Mgr. Masár: vyslovil obavu, ako bude rekonštrukcia vplývať na vyučovanie, vzhľadom na to,
že ZUŠ práve teraz tieto priestory využíva.
Mgr. Krištofíková: podmienky priebehu budú predmetom dohody s realizátorom stavby, bude
ich potrebné stanoviť pri odovzdávaní staveniska – v spolupráci so ZŠ.
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7. Rekonštrukcia Materského centra „Žabka“ – informácia
Mgr. Krištofíková: informovala o tom, že 4. 9. 2011 bolo slávnostné otvorenie Materského
centra „Žabka“. Priestory bývalých jasieľ sú prebudované, dostali novú tvár v podobe nových
podláh, maľovky, sociálnych zariadení. Celú rekonštrukciu realizovalo občianske združenie
„Žabka“ Finančné prostriedky na rekonštrukciu boli získané sponzorsky. Mesto poskytlo
priestor, dotáciu na nájom a na úhradu 80 % nákladov na teplo.
8. Nedostatočná kapacita Materskej školy v Starej Turej, návrhy na riešenie
Mgr. Krištofíková: vzhľadom na narastajúci počet detí a súčasnú legislatívu, ktorá znížila
počet detí v triedach MŠ vzniká problém s nedostatkom miest pre deti v MŠ. Do budúceho
školského roka je nevyhnutné vybudovať dve triedy pre umiestnenie detí. V tomto školskom
roku sme sa už dostali do situácie, že sme museli niektoré žiadosti rodičov o umiestnenie detí
zamietnuť. Boli to deti, ktorých matky sú ešte na materskej dovolenke alebo boli z okolitých
dedín. Pretože máme záujem vyhovieť všetkým, ktorí o umiestnenie detí požiadajú,
navrhujeme do rozpočtu na rok 2012 rekonštrukciu priestorov pre MŠ. Ktoré priestory to
budú ešte nie je rozhodnuté. Vhodné by boli priestory pavilónu špeciálnych učební v ZŠ na
Komenského ulici, prípadne súčasný Klub dôchodcov. Tu ale vzniká problém, kde nájsť
vhodný priestor pre dôchodcov.
Ing. Halinárová: vhodné priestory pre MŠ by boli aj v bývalých jasliach pri evanjelickom
kostole. Nie sú zničené, aktuálne ich má v prenájme súkromná firma.
Mgr. Krištofíková: toto bude predmetom jednania na zasadnutí Rady školy pri MŠ a taktiež
poslancov MsZ.
Zasadnutie komisie ukončila Mgr. Krištofíková poďakovaním za účasť o 17,15 h.

V Starej Turej, 6. 9. 2011

Zapísala: S. Krištofíková
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