Z á p i s n i c a č . 1/2016
zo zasadnutia Komisie pre školstvo pri MsZ v Poltári,
ktoré sa uskutočnilo dňa 5.02.2016 v zasadačke Mestského úradu v Poltári
___________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Plán práce na rok 2016 - návrh
Informácie o rozpočte pre školy v územnej pôsobnosti mesta Poltár
Stanovisko k návrhu Dodatku č. 2 k VZN mesta Poltár č. 1/2015 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2016
5. Príprava a organizačné zabezpečenie osláv Dňa učiteľov 2016
6. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Komisie pre školstvo pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári otvoril a prítomných členov
privítal jej predseda MVDr. Július Balog, ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia
komisie.
2. Plán práce na rok 2016
Členovia komisie zhodne navrhli, aby do plánu práce na rok 2016 boli zaradené akcie, ktoré
pokračujú v tradícii predchádzajúcich rokov:
Mesiac
Program zasadnutia
Návrh na doplnenie
Február
Viď program
Marec
1. Zabezpečenie osláv Dňa učiteľov
2. Rôzne
Apríl
1. Výsledky zápisu detí do ZŠ
2. Rôzne
Máj
1. Príprava osláv Dňa detí
2. Prerokovanie žiadostí
3. Úlohy spojené s ukončením školského
roka
4. Rôzne
Jún
1. Oceňovanie najlepších žiakov
2. Slávnostné vyradenie žiakov 9. ročníka
3. Slávnostné vyradenie detí MŠ
Júl
1. Zabezpečenie darov pre prvákov
2. Rôzne
August
1. Vyhlásenie literárnej súťaže pre žiakov ZŠ
2. Rôzne
September
1. Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre deti MŠ
a žiakov ZŠ
2. Rôzne
Október
1. Vyhodnotenie literárnej súťaže
2. Rôzne
November
1. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

December

2. Mikuláš v meste Poltár
1. Vianočné dary pre deti a žiakov
2. Zhodnotenie činnosti komisie za rok 2016

Plán práce je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať a upravovať podľa aktuálnych potrieb
a finančných možností.
3. Informácie o rozpočte predložila referentka SŠoÚ Poltár Ing. Mária Pribilincová: rozpočty
jednotlivých škôl a školských zariadení boli vypracované na základe rozpočtov, ktoré predložili
riaditelia škôl. Následne boli rozpočty konzultované s riaditeľmi škôl, pripomienky boli zapracované
a upravili sa rozpočty.
4. Stanovisko k návrhu Dodatku č. 2 k VZN mesta Poltár č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2015
S návrhom VZN boli oboznámení všetci prítomní, výška dotácie bola prekonzultovaná s každým riaditeľom.
Otázka: Kto je za to, aby komisia pre školstvo pri MsZ v Poltári odporučila MsZ v Poltári schváliť VZN
v predloženom znení ?
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Príprava a organizačné zabezpečenie osláv Dňa učiteľov 2016
Riaditelia predložili návrhy na oslavy Dňa učiteľov 2016. Po krátkej diskusii a zvážení možnosti
a voľných termínov v kinosále KD Poltár a ŠJ Slobody 2, Poltár sa dohodli, že termín osláv bude 31.
marca 2016. Organizačné a finančné zabezpečenie bude predmetom rokovania najbližšieho
zasadnutia komisie.

6. Záver
Zasadnutie Komisie pre školstvo pri MsZ v Poltári ukončil predseda komisie MVDr. Július Balog,
ktorý sa všetkým prítomným poďakoval za účasť.
Uznesenie č. 1/2016 Komisia pre školstvo odporúča MsZ schváliť Dodatok č. 2 k VZN mesta Poltár č.
1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta Poltár na rok 2015

Hlasovanie: Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Prijaté uznesenia
Uznesenie č1/2016
Komisia pre školstvo pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári na svojom zasadnutí dňa 5. 2. 2016
odporúča MsZ v Poltári schváliť Dodatok č. 2 k VZN mesta Poltár č.1/2015 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2015.

Zapísala: Ing. Mária Pribilincová

MVDr. Július Balog
predseda komisie

