Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
Číslo:
Vybavuje:

10.06.2020
1325/2020/OSK
Ing. Mária Kokardová
maria.kokardova@vucke.sk
telefón: 055/72 68 264

ZÁPISNICA
z 15. rokovania Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, konaného dňa 10. 06. 2020
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach
zasadačka č. 310 (2. poschodie).

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
2. Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
3. Zmena a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014
4. Návrh
Všeobecne záväzného
nariadenia
Košického samosprávneho kraja
o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja
5. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
6. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2020
7. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020
8. Body z plánu úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2020
8.1 Vyjadrovať sa k materiálom predkladaným na zasadnutie Zastupiteľstva KSK a zaujímať
k nim stanoviská - Mgr. Bačkovský
8.2 Informovať v aktuálnom čase o plánovaných zmenách v sieti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – aktuálne výstupy
z KROV a P - Ing. Kutrucz
8.3 Informovať o plnení jednotlivých etáp harmonogramu plánovania žiakov prvých ročníkov pre školský rok 2020/2021. Informovať o harmonograme procesov plánovania výkonov žiakov prvých ročníkov školského roka 2021/2022 - Ing. Kutrucz
8.4 Informovať o príprave harmonogramu koncepčných materiálov odboru školstva Úradu
KSK pre školský rok 2020/21 – priebežne - Mgr. Bačkovský
9. Návrhy, podnety a požiadavky
10. Rôzne
11. Záver
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K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie:
Predseda komisie po privítaní prítomných členov komisie a hostí otvoril 15. rokovanie
komisie. Z celkového počtu 25 členov komisie bolo prítomných 13 členov komisie, čo je
nadpolovičná väčšina - komisia bola uznášaniaschopná. Predseda informoval že z 15.
rokovania komisie sa vyhotovuje zvukový záznam. Návrh programu rokovania komisie bol
zaslaný elektronicky e-mailom, upozornil na vytvorenie nových e-mailových adries pre
poslancov aj pre neposlancov a nové schránky, ktoré boli zriadené pre účely komunikácie s
Úradom KSK. Zdôraznil, že používanie nových schránok je povinné a pokiaľ sú nejaké
požiadavky, je potrebné ich riešiť s Úradom KSK individuálne s príslušným odborom. Prešiel
ku bodu programu a požiadal o pripomienky alebo doplnenia ku programu. Ospravedlnil z
neúčasti na komisii zástupcu Školskej komisie p. Záhorčáka a pani Gurbaľovú.
Diskusia:
- ku schváleniu programu bodu neboli pripomienky
Záver:
- návrhy na doplnenie programu rokovania k celkového programu neboli
Hlasovanie č.1
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený
Uznesenie č. 14/2020
Komisia schvaľuje program 15. rokovania komisie.
Predseda Školskej komisie PhDr. M. Čižmár konštatoval že program 15. rokovania komisie
bol schválený.
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Predseda Školskej komisie PhDr. M. Čižmár informoval, že prijaté plnenia uznesení
a požiadaviek z komisie boli splnené od začiatku tohto roka.
Vyjadrenie:
- k téme sa žiaden člen komisie nevyjadroval
Diskusia:
- k uvedenému bodu nebola diskusia
Záver:
Komisia berie na vedomie plnenie uznesení a požiadaviek z komisie bez pripomienok.
Uznesenie č. 15/2020
Školská komisia berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia uznesení a požiadaviek
komisií.
Hlasovanie č.2
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený
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K bodu č. 3:
Zmena a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014
Vyjadrenie:
- Predseda Školskej komisie p. Čižmár informoval, že materiál už bol prerokovaný na
komisiách, nakoľko však vznikla požiadavka osloviť odbornú obec, materiál bol doplnený
o stanoviská odborníkov z oblasti grafického dizajnu a marketingovej komunikácie.
- Bod uviedla Mgr. Martina Kožárová, zástupkyňa riaditeľa kancelárie predsedu Košického
samosprávneho kraja, odprezentovala prezentáciu a ku pripraveným vizuálnym ukážkam
poskytla stanoviská odborníkov:
p. Michal Novota
- je uznávaný v oblasti politického marketingu,
- navrhované logo a logo manuál zodpovedá moderným trendom v práci s logom verejných inštitúcií a ocenil, že Úrad KSK sa rozhodol pre aktualizáciu loga kraja
vlastnými silami, čím ušetril daňovým poplatníkom v kraji nemalú investíciu.
P. Roman Juhás
- je uznávaný dizajnér,
- hodnotí pozitívne, navrhuje malé úpravy, ktoré je možné zakomponovať v procese
tvorby dizajnmanuálu.
p. Richard Kitta
- pán prodekan pre umeleckú činnosť a vonkajšie vzťahy TUKE,
- vytvorený koncept hodnotí pozitívne, vzniesol pripomienku k vektorovej línií pri
tvorbe dizajnmanuálu.
p. Michal Toporcer
- pôsobí ako kreatívny riaditeľ v medzinárodnej marketingovej spoločnosti,
- v stanovisku sa vyjadril, že by sa po zavedení nového dizajnu komunikácia kraja
výrazne zlepšila.
Diskusia:
K uvedenému bodu diskutovali predseda p. Čižmár a p. Haneszova.
P. Čižmár informoval, že predmetný materiál už bol predložený na rokovanie Školskej
komisie a bol doplnený o stanoviská odborníkov z oblasti výtvarníctva a dizajnu P. Haneszova
položila otázku či sa symboly môžu používať aj v rámci regiónov. P. Kožárová odpovedala, že
je to na báze dobrovoľnosti.
Záver:
- predseda p. Čižmár uviedol návrh na uznesenie k uvedenému bodu
Uznesenie č. 16/2020
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní
symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 5/2014,
a splnomocniť
predsedu Košického samosprávneho kraja na vydanie úplného znenia Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 v znení jeho zmien.
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Hlasovanie č.3
Prítomní: 13
Za: 10
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 3

K bodu č. 4:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja
Vyjadrenie:
Predseda p. Čižmár informoval, že tento bod bol prerokovaný v Školskej komisii a bol
dožiadaný na dopracovanie. Predseda odovzdal slovo p. Paucovi s odboru sociálnych vecí,
aby odprezentoval bod :
P. Pauco informoval o výške úhrady za sociálnu službu v zariadeniach sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktorú v súčasnosti upravuje
Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 17/2012, ktoré je v platnosti od 1. januára 2013.
Okrem úhrady za stravovanie, ktorá je ako jediná určená rozpätím, sú všetky jednotlivé časti
vstupujúce do výpočtu celkovej výšky úhrady v pevných sumách. Tieto fixné hodnoty sa za
celé obdobie nemenili.
Ďalej informoval o rozpočte na rok 2020 na bežnú prevádzku sociálnych služieb
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorá je vyše 24 mil. Eur, čím sa oproti
roku 2013, od kedy je v platnosti aktuálne VZN, zvýšil o vyše 8,5 mil. Eur, čo je nárast
o 56%. V prepočte na jedného klienta je tento nárast až o 73% na jedného klienta zo 7,921
Eur na 13,721 EUR (viď Príloha č. 1). (o 5.800 Eur).
Zároveň odôvodnil príčiny takéhoto rapídneho nárastu, že sú hlavne za neustálym
zvyšovaním sa mzdových nákladov, ktoré kopírujú legislatívne zmeny, najmä zmeny výšky
minimálnej mzdy a príplatkov za víkendy, nočné a sviatky. Len samotná minimálna mzda
vzrástla v roku 2020 oproti roku 2012 už o vyše 77% a mzdové náklady tvoria v závislosti
od druhu sociálnej služby v priemere cca 75 % z celkových bežných výdavkov.
Informoval o priemernej výške úhrad pri celoročných sociálnych službách - narástla iba
o 29% z 212 EUR za mesiac na jedného klienta na 275 EUR. Tento nárast kopíruje iba nárast
priamych nákladov na prípravu stravy ako aj samotné suroviny.
Väčšina samosprávnych krajov už schválila úpravy úhrad, napríklad naposledy v minulom
roku to schválil Banskobystrický, Nitriansky ako aj Prešovský samosprávny kraj.
Občan odkázaný na poskytovanie sociálnej služby má nárok na jej poskytnutie
u poskytovateľa, ktorého si sám vybral a VÚC mu je povinný túto sociálnu službu zabezpečiť,
bez ohľadu na schopnosť klienta uhrádzať plnú výšku predpísanej úhrady.
Diskusia:
- p. Hojstrič informoval, že na ostatných komisiách bol návrh na posunutie termínu účinnosti
t.j. od 1.1.2021.
- p. Nagy podal poslanecký návrh k danému bodu, aby termín bol posunutý od 1. januára
2021
Záver:
Predseda Školskej komisie navrhol hlasovanie o poslaneckom návrhu p. Nagya.
Hlasovanie č.4
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Prítomní: 14
Za:14
Proti:0
Zdržal sa: 0
Poslanecký návrh bol schválený.
Uznesenie č. 17/2020
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť poslanecký návrh
p. poslanca G. Nagya, t.j. posunutie termínu účinnosti od 1.1.2021
Poslanecký návrh bol schválený.
Uznesenie č. 18/2020
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť podľa § 8 ods. 1
a § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách
v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie
Košického
samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja s účinnosťou od 1.1.2021
Hlasovanie č.5
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 5:
Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
Vyjadrenie:
Obsah materiálu odprezentovala p. Heribanová , vedúca organizačného oddelenia Úradu
Košického samosprávneho kraja. Informovala o doplnení rokovacieho poriadku Dodatkom č.
1 k rokovaciemu poriadku o §10 - „on line“- rokovanie a § 15 – hlasovanie „per rollam“,
ktoré podrobne vysvetlila.
Diskusia:
- v diskusii vystúpil p. Krejza a p. Andraško, ktorí navrhoval, aby elektronická komunikácia
s úradom KSK sa zjednodušila cez notifikáciu. Zároveň predseda Školskej komisie doplnil,
že je potrebné , aby aplikácie boli priamo odkonzultované s IT technikmi na úrade KSK.
- P. Heribanová vedúca organizačného oddelenia prisľúbila, že v tejto v tejto veci bude
nápomocná.
Záver:
Predseda Školskej komisie navrhol hlasovanie
Uznesenie č. 19/2020
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Dodatok č. 1
k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku komisií
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č.6
Prítomní: 14
Za:14
Proti: 0
Zdržal sa:0
Návrh bol schválený.
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K bodu č. 6:
Rámcová obsahová náplň
kraja na II. polrok 2020

zasadnutí

Zastupiteľstva

Košického samosprávneho

Vyjadrenie:
Bod uviedol p. Bačkovský, poverený riadením odboru školstva Košického samosprávneho
kraja a informoval o jednotlivých bodoch na Zastupiteľstvo KSK po jednotlivých mesiacoch :
August:
1. Koncepcia podpory pohybovej aktivity obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 –
2025 - predkladá Oddelenie športu,
2. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na stredných školách v Košickom
samosprávnom kraji na roky 2020 - 2025 - predkladá Oddelenie pre rozvoj školstva,
3. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení - prechod zriaďovateľskej pôsobnosti
Elokovaných pracovísk – Rudňany , Bystrany - predkladá Oddelenie pre rozvoj školstva,
4. Ukončenie nájmu k majetku v nájme KLUB MADA BULÍK - predkladá Oddelenie
správnej, sporovej, personálnej agendy a sťažností.
Október:
1. Prenájom tenisového kurtu na SOŠ Ekonomickej v SNV – osobitný zreteľ na prenájom predkladá Oddelenie športu
2. Návrh VZN KSK o zriadení a zariadení školského stravovania. Koncom apríla bolo
schválené zaradenie do siete Výdajnej školskej jedálne ako súčasť SOŠ technickej,
Hviezdoslavova 5, Rožňava - predkladá Referát technických činností a investícií.
December:
1. Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky
2021 – 2025 - predkladá Referát metodiky a projektov,
2. Návrh VZN o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám,
jazykovým školám a školským zariadeniam - prekladá Referát technických činností
a investícií.
Diskusia:
k
danému bodu p. Heribanová vedúca organizačného odboru informovala, že
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2020 bola rozšírená o body v programe, ktoré boli pôvodne navrhnuté
Organizačnému odboru.
Záver:
Predseda Školskej komisie navrhol hlasovanie
Školská
komisia
odporúča
Zastupiteľstvu
KSK
zobrať
na
vedomie
Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2020
Hlasovanie č.8
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 7:
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020
Vyjadrenie:
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Bod uviedol poverený riadením Odboru školstva p. Bačkovský. Odprezentoval body plánu
úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020
1. Vyjadrovať sa k materiálom predkladaným na zasadnutie Zastupiteľstva KSK
a zaujímať k nim stanoviská
2. Vyjadrovať stanoviská k návrhom zmien v sieti škôl a školských zariadení, podľa
potreby spolupracovať so školami, školskými radami
3. Informovať o výstupoch z regionálnej platformy o potrebách žiakov prvých ročníkov
pre školský rok 2020/21 z hľadiska potrieb trhu práce
4. Informovať o príprave harmonogramu koncepčných materiálov odboru školstva Úradu
KSK pre školský rok – priebežne
Diskusia:
- k danému bodu nebola diskusia
Záver:
Predseda p. Čižmár dal návrh na uznesenie k bodu
Uznesenie č. 20/2020
Školská komisia schvaľuje Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2020 a odporúča zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č.9
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa:0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 8:
Body z plánu úloh
na I. polrok 2020

komisií

Zastupiteľstva

Košického

samosprávneho

kraja

8.1 Vyjadrenie ku materiálom predkladaným na zasadnutie Zastupiteľstva KSK
a zaujímať k nim stanoviská – Mgr. P. Bačkovský
Vyjadrenie:
Mgr. Bačkovský uviedol, že vyjadrenia k materiálom predkladaným na zasadnutie
Zastupiteľstva sa predkladajú podľa požiadaviek poslancov a komisií priebežne a predkladajú
sa na zasadnutie.
Diskusia:
- k danému bodu nebola diskusia
Záver:
Predseda Školskej komisie p. Čižmár dal návrh na uznesenie
Uznesenie č. 21/2020
Školská komisia berie na vedomie informáciu o stave materiálov predkladaných na
zasadnutie Zastupiteľstva KSK a ku stanoviskám
Hlasovanie č.10
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
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8.2 Informácia o aktuálnom čase a o plánovaných zmenách v sieti škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – aktuálne
výstupy z KROV a P – Ing. Kutrucz
Vyjadrenie:
Bod prezentoval p. Kutrucz, vedúci oddelenia pre rozvoj školstva. Informoval o aktuálnych
výstupoch z KROV a P, ktoré sa konali z dôvodu COVID 19 „ per rollam“, komisia bola
uznášania schopná počtom 16 hlasujúcich členov z 23.
Medzi body programu KROV a P boli zaradené zmeny v sieti škôl a školských zariadení
v pôsobnosti KSK. Hlavným bodom programu KROV a P bol rozpis prognózy žiakov na
školský rok 2021/22. Informoval o uskutočnení regionálnej platformy v mesiaci február 2020
a potrebách trhu práce, ktoré naplníme oproti minulému roku na 88%. Ministerstvo školstva,
vedy , výskumu a športu SR určilo smerné číslo na školský rok 2021/22 - násobok - 1,16
(minulý rok 1,2) t.j. došlo ku poklesu žiakov z 6 538 na 6 210 t.j. o 328 menej oproti
minulému roku.
p. Kutrucz informoval o poklese smerného čísla na gymnáziách oproti minulému roku o 161
žiakov t.j. z 25,8% na 25%.
Rozpis Rámcovej prognózy žiakov na školský rok 2021/22 je zverejnený na web. stránke
KSK- v časti školstvo - KROV a P.
Diskusia:
- p. poslanec Nagy navrhol, aby všetky informácie o plánovaných zmenách na školách v
mikroregiónoch boli odkonzultované s poslancami, aby vedeli tieto informácie použiť aj na
radách škôl, kde sú nominovaní,
- p. poslanec Fúrik sa pridal k návrhu p. Nagya pre mikroregióny s národnostne zmiešaním
územím,
- vedúci oddelenia rozvoja školstva informoval, že plánovanie výkonov bude adresnejšie,
oddelenie disponuje štatistickými údajmi, ktoré bude priebežne vyhodnocovať.
Záver:
Predseda Školskej komisie p. Čižmár upresnil, že sa jedná hlavne o informácie pre tie oblasti,
ktoré vedú ku poklesu plánovaného počtu žiakov na školách v jednotlivých regiónoch
Košického samosprávneho kraja, podporil návrh diskutujúcich poslancov zároveň dal návrh
na uznesenie k danému bodu.
Uznesenie č. 22/2020
Školská komisia berie na vedomie Informáciu o plánovaných zmenách v sieti škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja –
aktuálne a výstupy z KROV a P.
Hlasovanie č.11
Prítomní:14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený
8.3 Informácia o plnení jednotlivých etáp harmonogramu plánovania žiakov prvých
ročníkov pre školský rok 2020/2021. Informovať o harmonograme procesov plánovania
výkonov žiakov prvých ročníkov školského roka 2021/2022- Ing. Kutrucz
Vyjadrenie:
Obsah materiálu odprezentoval p. Kutrucz. Opätovne informoval o aktuálnych číslach
a o rozpise prognózy počtu žiakov na školský rok 2021/22. Vysvetlil etapy plánovania

8

procesu zdôraznil, kde sa momentálne nachádzame v plánovacej tabuľke. Momentálne ku 31.
máju 2020 sa vyplnil stĺpec pre rozpis v zmysle potrieb trhu práce na základe výsledkov
z regionálnej platformy. Školy do 31.júna posielajú žiadosti o plán výkonov na školský rok
2021/22. Tieto sa prehodnocujú so zriaďovateľmi a do 15. novembra sa rozpis plánu výkonov
zverejní na web. stránke KSK. Do 30. novembra Predseda KSK svojim podpisom odsúhlasí
a posiela na MŠVV a Š SR. Zriaďovatelia v termíne do 31.12.2020 môžu posielať svoje
požiadavky a do 31.1. 2021 MSVV a Š zverejňuje výsledky prehodnotenia na stránke MSVV
a Š SR
Diskusia:
- k danému bodu nebola diskusia
Záver:
- Predseda Školskej komisie dal návrh na uznesenie a navrhol hlasovanie k bodu.
Uznesenie č. 23/2020
Školská komisia berie na vedomie Informáciu o plnení jednotlivých etáp harmonogramu
plánovania žiakov prvých ročníkov pre školský rok 2020/2021 a Informáciu
o harmonograme procesov plánovania výkonov žiakov prvých ročníkov školského roka
2021/2022
Hlasovanie č.12
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
8.4. Informácia o príprave harmonogramu koncepčných materiálov odboru školstva
Úradu KSK pre školský rok 2020/21 – priebežne – Mgr. P. Bačkovský
Vyjadrenie:
p. Bačkovský – poverený riadením Odboru školstva odprezentoval proces riadenia Odboru
školstva od roku 2018, keď nastúpil na Odbor školstva.
Vo svojej prezentácii na dotkol niekoľkých tém, ktoré rozdelil do 2 častí :
Dohodovacie konanie – prejednávanie rozpočtov so školami v roku 2018/2019
Analýzy škôl, prehodnotenie stavu financovania na školách
Opatrenia súvisiace s optimalizáciou škôl, prehodnotenie THP pracovníkov na
školách s cieľom ušetrenia finančných prostriedkov.
V druhej časti informoval chronologicky o stretnutiach na Ministerstve školstva v roku 2018,
2019 a v súčasnosti vyzdvihol dobrú spoluprácu s terajším ministrom školstva.
Zdôraznil potrebu duálneho systému vzdelávania ( V KSK je momentálne 680 žiakov
zapojených do DSV).
Diskusia: p.poslanec Hojstrič pochválil výsledky Odboru školstva odprezentované p.
Bačkovským povereného riadením Odboru školstva
Záver: Predseda Školskej komisie p. Čižmár dal návrh na uznesenie k bodu
Uznesenie č. 24/2020
Školská komisia berie na vedomie Informácie o príprave harmonogramu koncepčných
materiálov odboru školstva Úradu KSK pre školský rok 2020/21
Hlasovanie č. 13
Prítomní: 14
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Za:14

Proti: 0

Zdržal sa:0

Návrh bol schválený.
K bodu č. 9:
Návrhy, podnety a požiadavky
Predseda p. Čižmár vyzval prítomných ,že v tomto bode je možné podávať návrhy, podnety
a požiadavky, o ktorých sa má hlasovať.
K tomuto bodu neboli vznesené žiadne návrhy.
K bodu č. 10:
Rôzne
Predseda p. Čižmár otvoril všeobecnú rozpravu. P. Krejza dal podnet , aby sa prehľadnejšie
dosledovala dochádzka členov Školskej komisie.
K bodu č. 11:
Záver
Predseda komisie PhDr. Marek Čižmár konštatoval, že program rokovania komisie bol
vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a uviedol, že ďalšie rokovanie komisie sa
uskutoční v mesiaci august, pravdepodobne stredu v druhom augustovom týždni"
Presný dátum tajomníčka komisie oznámi akonáhle to bude zverejnené na web. stránke úradu
Košického samosprávneho kraja.

....................................................
Ing. Mária Kokardová
tajomník komisie
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.
PhDr. Marek Čižmár
predseda komisie

