Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania
konanej dňa 29. 05. 2019

Prítomní: Mgr. Dana Horná, Ing. Viera Hagarová, Bc. Ľudmila Hartmanová, Zdenka
Duchoňová CDiS.art.,
Ospravedlnení: Roman Jakubis, PaedDr. Anna Chlupíková,
Ing. Lenka Gombarčíková
Hostia: Ing. Viera Pechová, Mgr. Gabriela Mištinová,

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie VZN o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých
na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre
voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej
škole v Novákoch.- Doplnenie časť II príspevky pre novoprijatých študentov v ZUŠ,
3. Žiadosť ZUŠ o pozastavenie vyučovania v literárno-dramatickom odbore
4. Rôzne
5. Záver
1. Otvorenie
Komisiu otvorila a viedla predsedkyňa komisie Mgr. Dana Horná, ktorá prítomných privítala a
oboznámila členov komisie a hostí s programom. Program bol jednohlasne schválený.
Za:4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

2. Prerokovanie doplnenia VZN o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí
žiakov a dospelých - Doplnenie časť II príspevky pre novoprijatých študentov ZUŠ,
KKaV prerokovala VZN o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých
na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre
voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole
v Novákoch. Doplnenie časť II príspevky pre novoprijatých študentov ZUŠ.
KKaV odporúča predložiť a schváliť uvedené VZN MsR a následne predložiť a schváliť MsZ.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2
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4. Žiadosť ZUŠ o pozastavenie vyučovania v literárno-dramatickom odbore
Komisia prerokovala žiadosť ZUŠ o pozastavenie vyučovania v školskom roku 2019/2020,
nakoľko neprejavilo o štúdium v danom odbore dostatočný počet žiakov.
KKaV prerokovala žiadosť a odporúča predložiť a schváliť pozastavenie vyučovania
v literárno-dramatickom odbore MsR a následne predložiť a schváliť MsZ.
Za:4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2
5. Rôzne
Vedúca OSVŠKaŠ informovala prítomných o pridelení dotácie z Fondu na podporu umenia na
kúpnu kníh do Mestskej knižnice.
Riaditeľka MŠ informovala do prvého ročníka bolo zapísaných 40 detí a z toho 1 dieťa má
odklad povinnej školskej dochádzky. Od 09/2019 nebude pre MŠ potrebná učiteľka pre deti do
2 rokov.
Riaditeľka ZUŠ informovala o zmene priestorov na vyučovanie, ktoré je v obci Nitrianske
Sučany. Sťahovanie si zabezpečia vo vlastnej réžii. Pýtala sa na presťahovanie výdajne stravy
z priestorov ZUŠ do priestorov bývalej Špeciálnej ZŠ.
Riaditeľka ZŠ nadviazala a upozornila, že nakoľko sa v priestoroch iba temperuje, začali vlhnúť
stena a opadávať omietka.
Predsedkyňa komisie uviedla, že bude ďalej komunikovať o danej veci s primátorom mesta.
5. Predloženie žiadostí – Uvítanie do života
Vedúca OSVŠKaŠ predložila predsedkyni komisie Mgr. Hornej deväť „Žiadosti o slávnostné
prijatie pri príležitosti narodenia nášho dieťaťa“ podaných rodičmi.
5. Záver
Záverom predsedkyňa komisie poďakovala členom komisie a hosťom za ich účasť.

V Novákoch, dňa 31. 05. 2019

Zapísala: Mgr. Gabriela Mištinová

………………………….

Schválila: Mgr. Dana Horná

………………………….
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