Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 26. 05. 2016

Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Štefánia Hríbová, PhD.
PaedDr. Jana Mihóková
Mgr. Peter Koršňák

Ospravedlnení:

Mária Alušíková
Mgr. Peter Hasin
PaedDr. Ján Marinič

Program:
1. Otvorenie.
2. Doplnok č. 4 k VZN č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných
finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina.
3. Žiadosť o zriadenie nultého ročníka v školskom roku 2016/2017 – informácia.
4. Žiadosť – špeciálne vzdelávanie handicapovaných detí – informácia.
5. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľubov Reháková.
Pozdravila všetkých prítomných členov komisie a ospravedlnila neprítomných: M.
Alušíkovú, Mgr. P. Hasina a PaedDr. J. Mariniča. Zároveň oboznámila prítomných
s programom zasadnutia.
2. Doplnok č. 4 k VZN č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných
finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina.
Uvedený doplnok spracovala Ing. J. Rosičová, PhD., prednostka MsÚ v Snine. Mgr.
Ľubov Reháková, predsedníčka komisie informovala členov o uvedenom doplnku
a jeho zmenách. Komisia po oboznámení sa s predloženým návrhom odporúča
schválenie uvedeného doplnku.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva odporúča schváliť Doplnok č. 4 k VZN č. 111/2012 o podmienkach
poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina.
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3. Žiadosť o zriadenie nultého ročníka v školskom roku 2016/2017 – informácia.
Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva informovala prítomných členov komisie
o uvedenej žiadosti. Na útvar školstva MsÚ v Snine bola doručená žiadosť o zriadenie
nultého ročníka v školskom roku 2016/2017. Riaditeľ uvedenej školy žiada v súlade s
§ 19 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) mesto
Snina ako svojho zriaďovateľa o zriadenie nultého ročníka pre 8. žiakov, ktorí k
1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť,
pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie
nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej
školy.
Mgr. J. Miková upovedomila prítomných, že pri zaradení žiaka do nultého ročníka
riaditeľ dodrží ustanovenia školského zákona, teda § 19 ods. 6 a § 60 ods. 4 - do
nultého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa zo sociálne znevýhodneného
prostredia, u ktorého je predpoklad, že jeho zaradením do nultého ročníka sa jeho
vývin vyrovná.
4. Žiadosť – špeciálne vzdelávanie handicapovaných detí – informácia.
Mgr. J. Miková, referentka útvaru školstva informovala prítomných členov komisie
o uvedenej žiadosti. Na MsÚ v Snine bola doručená žiadosť rodičov o pomoc pri
zabezpečení špeciálneho vzdelávania pre zdravotne handicapované deti v meste Snina.
Mesto uskutočnilo spolu tri pracovné stretnutia v spolupráci s riaditeľmi základných
škôl, v spolupráci s rodičmi a v spolupráci s Mgr. K. Typčukovou, riaditeľkou Spojenej
školy internátnej, Humenné.
Po vzájomnej dohode mesto Snina súhlasilo so zriadením triedy pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale iba pre žiakov s mentálnym
postihnutím, variant B, 5. ročník v ZŠ Ul. Budovateľská 1999/9, Snina v školskom
roku 2016/2017 v zmysle § 29 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.
5. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom za iniciatívu a ukončila zasadnutie komisie školstva.
Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková,
garant komisie

Mgr. Ľubov Reháková
predseda komisie

