Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 06. 02. 2017
Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Peter Hasin
Mária Alušíková
PaedDr. Jana Mihóková
PaedDr. Ján Marinič
Mgr. Marta Birková
Ing. Štefánia Hríbová, PhD.

Ospravedlnení:
Prizvaná:

Ing. Dana Mariničová

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
VZN č. ../2017 o zrušení ZŠ na Ulici budovateľskej 1992/9 v Snine.
Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2017 – 2019.
Informácia o výskyte chrípkového ochorenia v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina.
5. Rôzne.
6. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľubov Reháková,
predsedníčka komisie. Pozdravila všetkých prítomných členov komisie a zároveň ich
oboznámila s programom zasadnutia.
2. Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie, odôvodnila prítomným členom komisie,
prečo nebol materiál VZN č. ../2017 o zrušení ZŠ na Ulici budovateľskej 1992/9
v Snine predložený do programu na najbližšie zasadnutie MsZ v Snine.
3. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2017 – 2019. Uvedený návrh rozpočtu spracovala
Ing. D. Mariničová, vedúca finančného oddelenia. Dôkladne oboznámila všetkých
prítomných s uvedeným návrhom rozpočtu a zamerala sa najmä na kapitolu –
Vzdelávanie.
V rámci kapitoly 09 – Vzdelanie sú plánované prostriedky v sume 5 746 924 € pre
jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Celkové
výdavky pre neštátne školstvo sú plánované v sume 719 005 €. Výdavky pre mestské
školské zariadenia a základné školy sú navrhované v celkovej výške 5 027 919 €.
Výdavky mestských školských zariadení budú hradené z podielových daní vo výške
1 987 430 €, z nenormatívnych prostriedkov mesta v sume 86 683 € (sú plánované na
výmenu okien u ZŠ Komenského v sume 25 000 € a výmenu okien v telocvični ZŠ
Budovateľská 30 000 €, na plavecký výcvik 2 926 € a na integrované deti 28 757 €). Z
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prenesených kompetencií je plánovaný príjem 2 627 179 €, prostriedky na
predškolákov zo ŠR v sume 22 785, na asistentov učiteľa 42 168 €, na vzdelávacie
poukazy 41 850 €, na sociálne znevýhodnených žiakov 3 900 €, na lyžiarsky výcvik 28
650 € a školu v prírode 20 200 €. Zostávajúcu čiastku tvoria vlastné príjmy školských
zariadení v sume 167 074 €. Na učebné pomôcky je príjem od štátu 10 500 €. Rozpočet
vychádzal z počtu detí k 15.9.2016.
Výdavky kapitálového rozpočtu na rok 2017 sú plánované aj na rekonštrukciu MŠ
Kukučínova - spolufinancovanie projektu v sume 23 413 €, na rekonštrukciu
spojovacej chodby MŠ Budovateľská v sume 73 000 €.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť predložený Návrh rozpočtu mesta Snina na roky
2017 – 2019.
4. Informáciu o výskyte chrípkového ochorenia v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina prezentovala Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva.
V zmysle Čl. 5 Metodického usmernenia č. 15/200, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre
ZŠ a SŠ a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v SR riaditeľ školy alebo
školského zariadenia, ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia na
chrípku prekročí 15% z celkového počtu detí alebo žiakov môže skrátiť vyučovaciu
hodinu na 40 minút, zdrží sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých
výcvikov a ostatných hromadných školských podujatí.
Ďalej riaditeľ školy alebo školského zariadenia, ak počet neprítomných detí alebo
žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20% z celkového počtu detí alebo žiakov
oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
zruší všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pri prudkom a perspektívnom
náraste choroby, na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva preruší výchovno-vzdelávací proces.
Prerušený výchovno-vzdelávací proces z dôvodu chrípkového ochorenia bol na týchto
ZŠ/MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina:
1. ZŠ Ul. Komenského (24,4%) – 24.01. a 25.01.2017.
2. MŠ Ul. Duk. hrdinov – 26.01. a 27.01.2017.
3. ZŠ Študentská (21,5%) - 27.01.2017.
4. ZŠ Ul. Komenského (26%) – 27.01.2017.
5. ZŠ P. O. Hviezdoslava (34,87%) – 30.01. a 31.01.2017.
6. ZŠ Študentská (24,05%) – 02.02.2017.
5. Rôzne.
 PaedDr. J. Mihóková, členka komisie školstva a zároveň riaditeľka Súkromného
centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Snine predstavila prítomným
publikáciu o komplexnej starostlivosti o rozvoj jazyka a reči zameranej na deti MŠ
a ZŠ s názvom LOGOPEDÁRIUM, do ktorej prispela svojimi skúsenosťami
z praxe
Táto praktická publikácia je zameraná na diagnostiku, odporúčania a cvičenia. J.
Mihóková spracovala kap. 3.7.4 - Poruchy reči a jazyka ako symptóm Downovho
syndrómu a tiež kapitolu 10 - Individuálne začlenenie detí s narušenou
komunikačnou schopnosťou.
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Ďalšou zaujímavou publikáciou, do ktorej ako autorka prispela i Mihóková, je
Kontrolná zložka riaditeľa školy. Kniha obsahuje praktické návody vzory a
formuláre pre prípravu na kontrolu štátnej školskej inšpekcie. Prvú časť tvoria
informácie prevzaté z oficiálnych zdrojov Štátnej školskej inšpekcie. Druhá časť,
ktorú spracovala J. Mihóková, je venovaná vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami na základe platnej školskej legislatívy. Obe tieto
publikácie vydalo vydavateľstvo FORUM, Bratislava.
6. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom za aktívnu účasť a J. Mihókovej zaželala veľa tvorivých
síl do ďalšej práce.

Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková
garant komisie
Mgr. Ľubov Reháková
predseda komisie

