Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 27. 03. 2017
Prítomní:

Ospravedlnení:
Prizvaný:

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

Program:
1. Otvorenie.
2. Žiadosť o navýšenie rozpočtu na rok 2017 – MŠ Palárikova 1630/29, Snina.
3. Žiadosť o dofinancovanie elokovaného pracoviska – ZŠ P. O. Hviezdoslava,
Hviezdoslavova 985/20, Snina.
4. Informácia o pripravovanom Dni učiteľov.
5. Informácia o Testovaní žiakov 9. ročníka T9-2017.
6. Rôzne.
7. 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 oboznámila
ich s programom zasadnutia. Zároveň privítala Mgr. J. Skripa, riaditeľa ZŠ P. O.
Hviezdoslava.
2. Žiadosť o navýšenie rozpočtu na rok 2017 – MŠ Palárikova 1630/29, Snina. Mgr. Ľ.
Ižáková, riaditeľka uvedenej MŠ podala žiadosť o navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu
prístupových asfaltových chodníkov v areáli materskej školy. Dôvodom žiadosti je
nevyhovujúci stav asfaltových chodníkov, ktoré sú v dezolátnom až havarijnom stave.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča prehodnotiť havarijný stav všetkých prístupových
asfaltových komunikácií v areáloch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta. Po jeho vyhodnotení podľa naliehavosti zaradiť do plánu opráv na
rok 2018.
3. Žiadosť o dofinancovanie elokovaného pracoviska – ZŠ P. O. Hviezdoslava,
Hviezdoslavova 985/20, Snina. Mgr. J. Skrip, riaditeľ školy oboznámil prítomných
s uvedenou žiadosťou.
Vzhľadom k výške prevádzkových nákladov, výške nákladov na nevyhnutné opravy
a k počtu žiakov navrhuje zvážiť prevádzkovanie všetkých súčasne prevádzkovaných
budov:
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Variant č. 1: Uzatvorenie pavilónov, ktoré nie sú plne vyťažené (pavilón školského
stravovacieho zariadenia, pavilón bývalého vedenia a zborovne). V tomto prípade žiada
o dofinancovanie sumy vo výške 85 000,- €.
Variant č. 2: Presun žiakov zo súčasného elokovaného pracoviska na kmeňovú školu
na Ul. Hviezdoslavovu, pričom by ZŠ P. O. Hviezdoslavova prevádzkovala iba
telocvičňu na Ul. 1. mája z vlastných nákladov. Temperovanie ostatných častí budovy
by predstavovalo sumu 10 000,- €, ktorú v tomto prípade žiada dofinancovať.
Variant č. 3: Ďalšie prevádzkovanie elokovaného pracoviska bez zmeny - žiada
o dofinancovanie vo výške 102 052,- €.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča mestu schváliť žiadosť o dofinancovanie elokovaného
pracoviska, a to variant č. 2: Presun žiakov zo súčasného elokovaného pracoviska na
kmeňovú školu na Ul. Hviezdoslavovu so zachovaním prevádzky telocvične a jej
využitia.
4. Informácia o pripravovanom Dni učiteľov. Informáciu podala Mgr. J. Miková,
referentka útvaru školstva. Mesto Snina pripravuje už tradičné podujatie Deň učiteľov.
Tohtoročné oslavy sa budú niesť v duchu 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste
Snina. Deň učiteľov je príležitosťou morálne oceniť náročnú a zodpovednú prácu tých,
ktorí sa venujú deťom a mládeži v našom meste. Pri tejto príležitosti ocení primátor
mesta Štefan Milovčík pedagogických zamestnancov. Ocenenie učiteľov sa uskutoční
4. apríla 2017 (utorok) o 13.00 hod. v kaštieli.
5. Informácia o Testovaní žiakov 9. ročníka T9-2017. Informáciu podala Mgr. J. Miková,
referentka útvaru školstva. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
(okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa
uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a
literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a
slovenská
literatúra.
Podrobnejšie
informácie
nájdete
na:
http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9
6. Rôzne:
 Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva, informovala prítomných členov
komisie o liste zo ZŠ Ul. budovateľská 1993/9, Snina – Požiadavka prehodnotenia
celoplošného pracovného času pre všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie požiadavku prehodnotenia celoplošného
pracovného času pre všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.
 Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva, informovala prítomných členov
o interpelácii Ing. Martina Šebáka, poslanca MsZ v Snine o možnosti diétneho
stravovania v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.
Mgr. Ľ. Reháková oboznámila členov komisie, že podľa § 140 ods. 5 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v školskej jedálni
môžu pri dodržaní určitých podmienok a podľa záujmu rodičov detí pripravovať
diétne jedlá pre deti materských škôl a žiakov, ktorých zdravotný stav vyžaduje
podľa ošetrujúceho lekára osobitné stravovanie.
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Ide o nasledovné typy diét: Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu,
obezite), diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru - cukrovka),
bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku - celiakia). Zriaďovateľ školskej
jedálne prehodnotí možnosti podávania diétnych jedál podľa prevádzkových
podmienok školskej jedálne alebo sa podmienky pre podávanie diétnych jedál
vytvoria, čo stojí nemalé finančné prostriedky. Ďalšou hlavnou zásadou pri
zavedení diétneho stravovania v školskej jedálni je aj zabezpečenie vhodných
materiálno-technických podmienok na prípravu diétnych jedál.
Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva upozornila, že rodič alebo zákonný
zástupca dieťaťa musí písomne požiadať o prípravu diétneho jedla a musí priložiť
písomné doporučenie ošetrujúceho lekára, kde je určená diéta podľa stanovenej
diagnózy. Zároveň zriaďovateľ školskej jedálne určí minimálny počet diétnych
jedál, ktoré bude možné v školskej jedálni pripravovať. K prevádzkovému poriadku
školskej jedálne vypracuje vedúca školskej jedálne dodatok prevádzkového
poriadku, v ktorom bude uvedený počet a druh pripravovaných diét, popis
organizácie práce pri príprave a výdaji diétnych jedál. Dodatok prevádzkového
poriadku predloží na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
Ďalej informovala prítomných, že mesto Snina zrealizovalo na základných
školách v októbri 2009 prieskum o poskytovanie diétneho stravovania – bezlepková
diéta a pri celkovom počte 1 762 žiakov v školskom roku 2009/2010 prejavilo
záujem o toto diétne stravovanie len 5 žiakov.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie danú interpeláciu Ing. Martina Šebáka, poslanca
MsZ v Snine o diétnom stravovaní. V budúcom školskom roku sa vykoná prieskum
o poskytovanie diétneho stravovania a na základe prípadných požiadaviek mesto
zváži jeho zriadenie.
 Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva, informovala prítomných členov
o mimoriadnom zasadnutí MsZ, ktoré sa uskutoční 30.03.2017. Bodom programu
MsZ je aj návrh pripravovaného zámeru nakladania s nehnuteľným majetkom
mesta, prenájom časti pozemku parcelné číslo C KN 142/59, k. ú. Snina, pre
Slovenský zväz ľadového hokeja, ktorý spracoval JUDr. J. Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť zámer nakladania s nehnuteľným majetkom
mesta, prenájom časti pozemku parcelné číslo C KN 142/59, k. ú. Snina, pre
Slovenský zväz ľadového hokeja na dobu nájmu 40 rokov, za nájomné vo výške
1,00 € a ktorý ako nájomca zrealizuje na predmetnom pozemku na vlastné náklady
stavbu – športovú halu s ľadovou plochou.
7. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva, poďakovala
všetkým prítomným členom za aktívnu účasť.

Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková
garant komisie

Mgr. Ľubov Reháková
predseda komisie

