
Záznam 
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ, 25.9.2019, MsÚ Spišská Nová Ves 

_\ 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Miesto zasadnutia: malá zasadacia miestnosť MsÚ Spišská Nová Ves

Program: 
1. Úvod
2. Informácie o zápise detí v MŠ
3. Informácie o zápise žiakov v ZŠ, prebiehajúci EDUZBER
4. Rôzne

K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda KŠ Mgr. Jozef Kačenga
K bodu 2: 
Ing. Markéta Ďuríková, riaditeľka Správy školských zariadení, informovala o zápise detí do MŠ na
školský rok:

zapísaných je 1088 detí (o 27 viac ako minulý školský rok),
z toho je 391 predškolákov, 78 detí do 3 rokov, 150 detí s iným trvalým pobytom ako
Spišská Nová Ves, z toho 32 detí má prechodný pobyt v Spišskej Novej Vsi.
59 detí má odloženú povinnú školskú dochádzku, minulý šk. rok ich bolo 22.

Počty zapísaných detí podl'a jednotlivých MŠ:
MŠ J.Hanulu: 107
MŠ Slovenská: 65
MŠ Gorazdova: 66
MŠ E.M:Šoltésovej.: 69
MŠ Lipová: 131
MŠ Komenského: 104
MŠ P. Jilemnického: 89
MŠ Z.Nejedlého: 107
MŠ S. Tomášika: 39
MŠ Tehelná: 52
MŠ I. Krasku: 21
MŠ Rybničná: 29
MŠ Hviezdoslavova: 37
MŠ Stolárska: 172 ( z toho 2 autistické deti).

Racionalizačné opatrenia:
Zrušila sa l školská jedáleň (MŠ S. Tomášika), zrušili sa triedy: 1 v MŠ Stolárskej a 1 v MŠ I.
Krasku. Znížil sa počet zamestancov Správy školských zariadení o 15,5 zamestnancov čo
predstavuje úsporu 220 000,- eur na mzdách. 060000,- eur je vyšší príjem v MŠ a 075000,- eur
vyšší príjem v ŠJ z príspevkov od rodičov.
RNDr. Ladislav Ruttkay: kladne zhodnotil výsledok racionalizačných opatrení na úseku materských
škôl.
Mgr. Jozef Kačenga povedal, že racionalizácia bola potrebná a do budúcnosti sa treba problematike
racionalizácie predškolských zariadení nad'alej venovať, pretože počet narodených detí klesá.

K bodu 3: 
Ing-Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva, informovala o zápise žiakov do základných škôl:
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celkový počet zapísaných žiakov základných škôl: 3607 ( o 50 menej ako v minulom
školskom roku, čo znamená, že rozpočet ZŠ na tento rok sa zníži 046 000,- eur menej ako
minulý šk. rok)
429 zapísaných prvákov
37 žiakov O-tých ročníkov
10 žiakov v ročníku NKS (narušená komunikačná schopnosť)
334 deviatakov pridelené prostriedky pre 21,6 asistentov učiteľa

Problémy budeme mať v ZŠ Hutnícka, kde poklesol počet žiakov o 33, budova školy je
energeticky príliš náročná, veľké priestory chodieb, schodíšť, ktoré treba vykurovať, pôvodne
bola škola postavená pre 1 000 detí, v súčasnosti je tam 386 detí.

K bodu 4: 
Mgr. Jozef Kačenga požadoval informáciu o naplnenosti novo vzniknutej MŠ Maximiliána M.
Kolbeho, vedúca oddelenia školstva Ing. Dana Mrnková odpovedala, že tieto údaje budú známe po
ukončení Eduzberu.

Zapísala: Ing. Eva Štubňová, 25.9.2019
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