
Záznam 

zo zasadania Komisie školstva a mládeže konanej dňa 01.03.2017 

 

 
MsÚ-2017/6673-ŠÚ 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny  

 

Program : 

 

1. Otvorenie   

2. VZN o poplatkoch - informácia 

3. Zlúčenie ZŠ, Nižná brána s MŠ , Severná v Kežmarku, úprava rozpočtu 

4. Rôzne  

5. Záver 

 

 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

  Zasadanie Komisie školstva a mládeže otvorila predsedníčka pani PhDr. Marta 

Sabolová, všetkých prítomných členov privítala a  oboznámila ich s programom zasadnutia. 

 

 

2.  VZN o poplatkoch - informácia 

 

- p. prednosta Ing. K. Gurka poverený vedením oddelenia školstva informoval 

prítomných členov komisie o potrebe otvoriť VZN č. 6/2009 o určení výšky príspevku na 

činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia a jeho dodatkov 

a to z viacerých dôvodov týkajúcich sa vyberania finančných prostriedkov na jednorazové 

akcie    ( letné tábory), ale aj príspevkov na úhradu nákladov spojených s pravidelnou 

záujmovou činnosťou žiaka navštevujúceho CVČ s trvalým pobytom v inej obci alebo meste. 

Z tohto dôvodu sa uskutočnia pracovné jednania so starostami obcí, z ktorých deti navštevujú 

CVČ v Kežmarku. Na základe výsledkov bude pripravený návrh na VZN o príspevkoch, 

ktorý bude prerokovaný v komisii školstva a mládeže, následne predložený na aprílové 

zasadnutie MsZ v Kežmarku. 

 

 

3. Zlúčenie ZŠ, Nižná brána s MŠ , Severná v Kežmarku, úprava rozpočtu 

 

Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok je v súčasnosti počtom žiakov základnou 

školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok školou s najnižším počtom žiakov. 

Materská škola, Severná 5, Kežmarok je počtom detí navštevujúcich materskú školu v 

zriaďovaeľskej pôsobnosti mesta Kežmarok s najnižším počtom detí. Cieľom ich splynutia je 

efektívnejšie využívanie priestorov základnej školy, znížené nároky na personálne obsadenie, 

optimalizácia riadenia. Na základe uvedeného navrhuje zriaďovateľ týchto škôl splynutie 

Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok a Materskej školy, Severná 5, Kežmarok do 

jedného právneho  

subjektu Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok od 1.9.2017. 



K výhodám  spojenia základnej školy a materskej školy patrí:  

- ekonomické hľadisko,  

- prepojenosť výchovno-vzdelávacieho procesu,  

- ľahší prechod dieťaťa do základnej školy,  

- efektívnosť riadenia,  

- lepšia kontrola,  

- úspora času hlavne pre rodičov,  

- zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre deti materskej školy.  

 

K nevýhody spojenia základnej školy a materskej školy môžeme zaradiť: 

- prvotnú náročnosť investície,  

- možnosť rušivých momentov z okolitého prostredia pre deti materskej školy,  

- ohrozenie nenaplnenosti materskej školy - 3 oddelenia - pokles populácie.  

 

Zasadnutia Komisie školstva a mládeže sa zúčastnil aj riaditeľ ZŠ, Nižná brána, ktorý 

odpovedal členom komisie na ich otázky súvisiace so spojením ZŠ s MŠ, s riešením 

personálnych otázok a tiež predložil vizualizáciu školy, ako by mala vyzerať po čiastočnej 

rekonštrukcii z dôvodu prípravy priestorov pre MŠ. 

Členom komisie bola predložená úprava rozpočtu s tým spojená, no konečná výška úpravy 

môže byť ešte zmenená a to v závislosti od projektovej dokumentácie. 

 
 
Kapitálové výdavky v €   

 
  

  
  

 
  

Kód prog. rozp. Názov položky Pred úpravou  Návrh úpravy Upravený rozp. 

9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 245 000 -86 200 158 800 

  SPOLU   -86 200   

     Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v € 
   

     Kód prog. rozp. Názov položky Pred úpravou  Návrh úpravy Upravený rozp. 

9.2.3 RO - ZŠ, Nižná brána 8 0 86 200 86 200 

  SPOLU              86 200   

 

 

Uznesenie č. 1 

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť Návrh úpravy rozpočtu č. 02/2017 - 

MsZ pre ZŠ , Nižná brána 8, Kežmarok na rok 2017 tak, ako bol pripravený oddelením 

školstva. 

za: 5                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

4. Rôzne  

 

- prednosta MsÚ informoval členov komisie o termínoch zápisov detí do MŠ             

(od 15.2. -31.5.2017) a žiakov do 1. roč. ZŠ (3.4. – 4.4.2017). V snahe získať čo najväčší 

počet zapísaných žiakov bol pripravený vizuálny materiál – leták , ktorý bude v priebehu 

budúceho týždňa rozoslaný do domácností v okolitých obciach. Informácie o ZŠ a MŠ 



v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa  rodičom poskytujú aj prostredníctvom rodičovských 

združení, tlače- kežmarských novín a KTV. 

- v súčasnej dobe je vypísané výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia školstva, 

termín podávania prihlášok je do 13.3.2017. 

- dňa 29.3.2017  o 13:00 hod v MsKs   Kežmarok sa uskutoční slávnosť ku Dňu učiteľov, na 

ktorú boli pozvaní prostredníctvom prednostu MsÚ všetci členovia komisie školstva 

a mládeže. 

 

7. Záver 

 

Na záver predsedníčka školskej komisie PhDr. Marta Sabolová  poďakovala všetkým 

prítomným za účasť a rozlúčila sa. Členovia komisie sa dohodli na predbežnom termíne 

nasledujúceho zasadnutia komisie – 05.04.2017 o 15:30 hod. 

 

 

 

V Kežmarku 06.03.2017           PhDr. Marta Sabolová   

Zapísala: Mgr. Iveta Kušmíreková    predsedníčka komisie školstva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


