
Záznam
zo zasadnutia Komisie školstva pri MZ, 8.4.2019 Spišská Nová Ves

_,
Prítomní: podl'a prezenčnej listiny. Na zasadnutie boli prizvané p. Mgr. Ing. Mária Hrušovská

Petríková, riaditel'ka Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, Spišská Nová Ves a
Ing. Markéta Ďuríková, riaditel'ka Správy školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves.

Miesto zasadnutia: malá zasadačka MsÚ Spišská Nová Ves

Program:
1. Stanovisko k Žiadosti o zriadenie MŠ sv. Maximiliána Kolbeho, Gaštanová 11, Spišská Nová Ves
2. Informácia o pripravovanej racionalizácii siete MŠ (zrušenie MŠ S. Tomášika 5, Spišská Nová

Ves)
3. Stanovisko k pripravovanému dodatku č.2 k VZN Č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách

a školských zariadeniach

K bodu 1:
5.3.2019 doručila Spišská katolícka Charita, Slovenská 30, Spišská Nová Ves na Mesto Spišská Nová Ves
Žiadosť o súhlas obce so zriadením materskej školy:
MŠ bude organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, jedna trieda bude pre zdravé
deti (prípadne budú v nej začlenené deti s I'ahším zdravotným znevýhodnením) a druhá trieda bude pre deti so
zdravotným znevýhodnením. Predpokladaný celkový počet detí je 19.
Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková informovala: podla záujmu zo strany rodičov zariadenie by malo slúžiť
pre deti so zdravotným postihom a v prípade záujmu môže aj pre deti s autizmom s alebo aj bez mentálneho
postihu. Konkrétne usporiadanie tried podla typov postihov, prípadne trieda pre zdravé deti, to všetko bude
závisieť od záujmu a potreby rodičov. Poplatok na jedno dieťa je predbežne stanovený na 100 € / 1 mesiac.
Spišská katolícka charita už žiadala o zriadenie tejto MŠ v roku 2016 a vtedy dostala súhlas od poslancov
MsZ. Z dôvodu prerušenia stavebného konania z ekonomických dôvodov sa vtedy MŠ nezriadila.
Predseda komisie Mgr. Jozef Kačenga poďakoval za informáciu a otvoril diskusiu:
Mgr. Jana Strache, Mgr. Mariana Kacvinská, PaedDr. Julián Sopko: Je potrebné otvárať v meste ďalšiu triedu
pre zdravé deti, keď mesto je nútené pristúpiť k racionalizácii už existujúcich materských škôl, z dôvodu
demografického vývoja, ktorý každoročne smeruje k poklesu počtu detí navštevujúcich materské školy
a mesto plánuje zrušiť MŠ S. Tomášika?
Mg. Andrej Cpin a Mgr. Radovan Marcinčin: V záujme veriacich rodičov, ktorí chceli svoje deti umiestniť
v niektorej z cirkevných MŠ v meste a pre nedostatok kapacít nemohli, by odporúčali zriadiť ďalšiu triedu pre
zdravé deti v MŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho, nakolko momentálne záujem o cirkevné predškolské
zariadenia v meste prevyšuje ponuku.
Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková, na základe diskusie zvažuje aj možnosť zriadiť materskú školu len pre
deti so zdravotným znevýhodnením, bez triedy pre zdravé deti.
Ing. Dana Mrnková: v roku 2016, keď bolo prvý krát odsúhlasené v MsZ zriadenie novej MŠ sv. Maximiliána
Mária Kolbeho bola iná situácia, čo sa týka obsadenasti existujúcich MŠ. Na základe žiadosti rodičov bolo
schválené zriadenie tejto MŠ, ktorá by bola prioritne pre deti so zdravotným postihom a ďalšia trieda pre ich
zdravých súrodencov, aby ich rodičia nemuseli nosiť do ďalších MŠ v meste.
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K bodu 2:
Ing. Markéta Ďuríková informovala: Počet detí, ktoré navštevujú, alebo v budúcich najbližších rokoch budú
navštevovať materské školy v meste Spišská Nová Ves postupne klesá, máme vera materských škôl a stále
menej detí. Zo všetkých ekonomických ukazovateľov vyplýva, že musíme racionalizovať sieť materských škôl.
Ing. Dana Mmková: ponuka miest v MŠ na území mesta prevyšuje dopyt, preto musíme efektívne využívať
prostriedky, ktoré máme k dispozícii.
Mgr. Mariana Kacvinská: Do ZUŠ aj do ďalších škôl mesta bola doručená Petícia, ktorú organizujú rodičia detí
MŠ S. Tomášika, proti zrušeniu MŠ.
Mgr. Jana Strache: Prečo sa ruší práve MŠ S. Tomášika a nie niektorá MŠ na sídlisku Mier?
Ing. Markéta Ďuríková odpovedala: 1. MŠ S. Tomášika navštevuje len 7 detí z lokality Kozieho vrchu, 7 detí
i iných obcí a ostatné deti vozia rodičia z celého mesta.
2. Priemerný doplatok na dieťa MŠ v rámci mesta zo strany zriaďovatel'a je 422 € ročne, v MŠ s. Tomášika je
to 1074 € na dieťa ročne.
3. V triede pre autistov sú momentálne 2 deti - predškoláci, od 1.9.2019 by mali ísť do základnej školy.
Ak v budúcnosti bude požiadavka zo strany rodičov vzdelávať v našich MŠ autistické deti, vytvorí sa trieda
v niektorej inej MŠ.

K bodu 3:
Ing. Dana Mmková: predložila návrh dodatku č.2 k VZN č.4/2017 - viď prílohu Č. 1 tohto záznamu.
Mgr. Radovan Marcinčin: Nárast príspevkov od rodičov vystúpi naraz vel'mi vysoko u príspevkov na stravu, ale
aj poplatkoch v MŠ, navrhoval by, aby to šlo postupne rozdelené do viacerých rokov, nie naraz.
Mgr. Andrej Cpin: súhlasí so zvýšením poplatkov v školských jedálňach, aj CVČ a ZUŠ, ale nesúhlasí so
zvýšením poplatkov v materských školách, navýšenie je vysoké.
Predseda Komisie školstva Mgr. Jozef Kačenga dal hlasovať, či Komisia školstva odporučí tento návrh
dodatku k VZN prijať v MZ. Dvaja členovia boli proti: Mgr. Andrej Cpin a Mgr. Radovan Marcinčin
a piati členovia boli za: Mgr. Jozef Kačenga, Ing. Andrea lovdijová, Mgr. Mariana Kacvinská, Mgr. Jana
Strache a PaedDr. Julian Sopko.

UZNESENIE
K bodu 1:
Komisia školstva odporúča Spišskej katolíckej charite prehodnotiť svoju žiadosť tak, aby vznikla špeciálna
MŠ pre deti s mentálnym postihnutím a nie MŠ, v ktorej jedna trieda bude pre zdravé deti (prípadne budú v nej
začlenené deti s I'ahším zdravotným znevýhodnením) a druhá trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením.
K bodu 3:
Komisia školstva odporúča prijať návrh dodatku č.2 k VZN č.4/2017 v plnom rozsahu.

Zapísala: Ing. Eva Štubňová, 8.3.2019
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