Výročná správa za šk. rok 2016/2017 o činnosti Mestskej školskej rady
v Košiciach
Mestská školská rada /ďalej len „MŠR“ / v Košiciach začala pracovať od ustanovujúcej schôdze 16. júna
2016 v zložení:
Delegovaní zástupcovia mesta:

MUDr. Renáta Lenártová, PhD., námestníčka primátora
PaedDr. Mária Kavečanská, vedúca OŠ
Zástupcovia riaditeľov škôl a školských zariadení:
Zlata Antalíková, MŠ Cottbuská 34, Košice,
Marta Teplicová, MŠ Kalinovská 9
PaedDr. Marko Bačo, ZUŠ Kováčska 43, Košice,
RNDr. Ľuboš Hvozdovič, ZŠ Považská 12
Zástupcovia predsedov rád škôl a školských zariadení:
Mgr. Jana Santovjáková, DiS. art., ZUŠ Hlavná 68
Mgr. Helena Čižmárová, MŠ Moldavská 23
Anna Timcová, MŠ Dneperská 18
Zástupcovia rodičov žiakov škôl a školských zariadení:
Ing. Ľubica Harbuľáková, MŠ Dneperská 8
Ľubica Tirpáková, ZŠ Bruselská 18
Na ustanovujúcej schôdzi bol zvolený za predsedu PaedDr. Marko Bačo.
Prvé riadne zasadnutie MŠR sa uskutočnilo dňa 3.11.2017.
Prítomní : MUDr. R. Lenártová, PaedDr. M. Bačo, Anna Timcová, Ing. Lucia Harbuľáková,
Marta Teplicová, RNDr. Ľuboš Hvozdovič , Mgr. Helena Čižmárová, Ľubica Tirpáková,
Mgr. Jana Santovjaková, DiS. art.
Ospravedlnení: Zlata Antalíková, PaedDr. Mária Kavečanská (vzdanie sa členstva)
Hostia: Mgr. Alžbeta Tamásová, Mgr. Eva Vinceová
Program:
1. Otvorenie – predseda MŠR
2. Voľba zapisovateľa MŠR v Košiciach
3. Schválenie Štatútu MŠR v Košiciach
4. Kooptácia nového člena do MRŠ – po vzdaní sa členstva PaedDr. M. Kavečanskou
5. Prerokovanie prevádzkovo – organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Košice na školský rok 2016/2017
6. Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu - kapitola ŠKOLSTVO a ŠPORT - mesta Košice na rok
2016, predpoklady na rok 2017 – školstvo
7. Schválenie plánu zasadnutí MŠR v Košiciach pre šk. rok 2016/2017
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver
1. Zasadnutie MŠR v Košiciach otvoril a prítomných privítal predseda MŠR PaedDr. Marko Bačo, ktorý
prítomných členov oboznámil s programom zasadnutia.
2. Za zapisovateľa MŠR bola zvolená p. A. Timcová

3. Predseda MŠR v Košiciach predložil na schválenie Štatút mestskej školskej rady v Košiciach.
Pripomienky k Štatútu: - čl. 3 ods. 1 – doplniť o jazykové školy a materské školy
- čl. 6 ods. 3 – vypustiť zo Štatútu
- čl. 7 ods. 8 – nahradiť slovo nástupnícka slovom novozvolená mestská
školská rada
Za schválenie Štatútu hlasovalo 9 členov MŠR v Košiciach.
4. Po vzdaní sa členstva PaedDr. M. Kavečanskou, bude po schválení Mestským zastupiteľstvom
v Košiciach kooptovaná do MŠR Mgr. Alžbeta Tamásová, vedúca OŠ.
5. Prerokovanie POP pre šk. rok 2016-2017
Pripomienky:
Mgr. A. Tamásová – Prevádzkovo – organizačné pokyny /ďalej len „POP“/ vydáva Oddelenie
školstva Magistrátu mesta Košice, zmena – cestovné príkazy – vypisovať v zmysle Zákonníka práce.
RNDr. Ľ. Hvozdovič – pripomienkoval, či povinnosti riaditeľov by nemohli tvoriť zvlášť prílohu k POP
alebo napr. pokyn zo strany zriaďovateľa - nie verejne v POP
Bod č. 5 – MŠR zobralo na vedomie pripomienku.
Mgr. A. Tamásová informovala členov MŠR o plánovanom návrhu rozpočtu na rok 2017.
6. Problémy pri financovaní na žiaka je pri samotnom vykazovaní žiakov napr. mohlo sa stať, že
o niektorých žiakoch sa nevedelo / napr. presťahovali sa / a preto je nutné štatistické údaje o počtu
žiakov viackrát kontrolovať, aby nemohlo dôjsť k duplicitnému financovaniu.
Mgr. E. Vinceová – materiály pre riaditeľov boli zverejnené – pre 257 zariadení, ZŠ Poľov bola
zrušená a zároveň zaradená ako elokované pracovisko.
Bod č. 6 MŠR zobralo na vedomie pripomienku
7. Plán zasadnutí MŠR v Košiciach bude schválený po zasadnutí mestského zastupiteľstva – po
schválení rozpočtu.
8. Rôzne: Informácie o počte detí a žiakov v MŠ, ZŠ, ZUŠ, JŠ a CVČ v šk. roku 2016/2017 podala
vedúca oddelenia školstva Mgr. Alžbeta Tamásová, ktorá poukázala aj na nutné riešenie nedostatku
miest pre detí v MŠ.
Práve z tohto dôvodu budú vytvorené nové triedy pri MŠ na zvýšenie kapacity MŠ:
MŠ Húskova – pribudnú 2 nové triedy
MŠ Muškátova – pribudnú 4 nové triedy
MŠ Azovská – pribudne 1 trieda
MŠ Žižkova – elokované pracovisko MŠ Turgenevova 38 – pribudnú 2 triedy
MŠ Viedenska –MŠ so športovým zameraním, pribudnú 4 triedy
MŠ Palárikova – elokované pracovisko ZŠ Masarykova – 1 trieda
MŠ Obrancov mieru 18 – pribudne 1 trieda
ZŠ Čordákova – 1 trieda MŠ
Informácie vedúcej oddelenia školstva Mgr. A. Tamásovej berie MŠR na vedomie.
- p. Antalíková - je potrebné rozširovať kapacitu MŠ
- vyvolať verejnú diskusiu na celonárodný vzdelávací program
- p. Teplicová - nie je potrebné ísť do extrémov, lepšie je zachovať terajší stav
- p. Hvozdovič - je zle vyložený výklad, ide najmä o deti zo sociálne slabých rodín, je potrebné, aby sa
deti naučili základné sociálne návyky
- preštudovať nový návrh

- zriadiť telocvične aj na halové športy a plavárne
- je za testovanie žiakov, v 5. ročníku – vstup, v 9. ročníku výstup. Vtedy sa zistí, ako
žiak vedomostne postúpil.
- p. Lenártová – 16.11.2016 preberie Mesto Košice v Bruseli ocenenie „ Najlepšie európske mesto
športu“
- p. Tamásová – Na rokovanie do Kežmarských Žľabov by bolo dobré prizvať aj PaedDr. Polgáriovú
/NÚCEM / – kvôli vyhodnoteniu testov T5 a T9.
9. Uznesenia:
MŠR v Košiciach berie na vedomie:
1. POP na školský rok 2016/2017
2. Informácie o rozpočte mesta Košice na rok 2016, predpoklad na 2017 – školstvo
3. Informácie o počte detí a žiakov v MŠ, ZŠ ,ZUŠ, JŠ a CVČ v šk. roku 2016/2017
MŠR v Košiciach schvaľuje:
1. Štatút MŠR v Košiciach po uskutočnení zmien v uvedených návrhoch

Druhé riadne zasadnutie MŠR sa uskutočnilo dňa 3. mája 2017 o 14:00 hodine sa na Magistráte
mesta Košice s programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie programu
Informácie k financovaniu školstva v roku 2017
Systém poskytovania finančných prostriedkov zo strany zriaďovateľa, s platnosťou od 1. 1 .2017 mzdy (originálne kompetencie), prevádzka, kapitálové výdavky
Plánované investície pre opravy a rekonštrukcie škôl a školských zariadení – evidencia požiadaviek
Legislatívne zmeny a ich vplyv na školy a ŠZ v meste Košice
Rôzne
Uznesenia
Záver – určenie termínu nasledujúceho zasadnutia MŠR

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 10 členov rady školy, 1 neprítomná – p. Anna Timcová
1. Otvorenie: PaedDr. Marko Bačo, predseda MŠR otvoril zasadnutie, privítal všetkých prítomných
a oboznámil ich s programom. Zároveň vyzval prítomných na doplnenie programu. Pre neprítomnosť
zapisovateľky A. Timcovej, bola poverená predsedom PaedDr. M. Bačom zapisovaním priebehu
zasadnutia Mgr. J. Santovjáková, DiS. art.
2. Program ostal v pôvodnom znení. Nikto z prítomných nemal návrh na doplnenie. Prítomní členovia
schválili program zasadnutia bez pripomienok.
3. Informácie k schválenému rozpočtu školstva v roku 2017 - podala vedúca oddelenia školstva Mgr.
Alžbeta Tamásová.
4. Informácie k systému poskytovania finančných prostriedkov zo strany zriaďovateľa, s platnosťou od
1. 1. 2017 - mzdy (originálne kompetencie), prevádzka, kapitálové výdavky, bežné výdavky - podala
vedúca oddelenia školstva Mgr. Alžbeta Tamásová.

5. K plánovaným investíciám pre opravy a rekonštrukcie škôl a školských zariadení sa vyjadrila vedúca
oddelenia školstva Mgr. Alžbeta Tamásová. Zároveň informovala prítomných o konkrétnych školách
a školských zariadeniach, v ktorých sa riešili rôzne stavebné úpravy, či iné nevyhnutné práce
na zabezpečenie prevádzky alebo zmodernizovanie exteriéru a interiéru.
Diskusia k jednotlivým bodom:
- Z. Antalíková – ako bude riešené 6% zvyšovanie platov od 1. 9. 2017 /Nakoľko ešte nie je zrejmý
postup zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky /ďalej len
„MŠVVAŠ SR“/, prípadne dofinancovanie je v štádiu riešenia.
- Mgr. A. Tamásová – podala informácie k financovaniu ZUŠ VO a HO na základe nových
koeficientov.
- RNDr. Ľ. Hvozdovič – ako zabezpečiť vybavenosť odborných učební podľa požiadaviek MŠVVaŠ
SR a pripomienka k vykonávaniu stavebných prác na školách, aby sa realizovali - ak to bude
možné - v čase letných prázdnin.
6. Legislatívne zmeny a ich vplyv na školy a ŠZ v meste Košice – Národný program rozvoja výchovy
a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ktorý sa stáva východiskom pre uskutočnenie zásadnej
reformy školstva. Pripomienky k programu rozpracovala p. Mgr. A. Tamásová a pripomienky k MŠ
dodá p. Antalíková. Zároveň sa rozhodlo, že tento bod programu sa bude riešiť aj na ďalšom
zasadnutí. Ak bude zrejmý celý program už aj so zapracovanými pripomienkami zo strany odbornej
verejnosti.
7. Rôzne:
- RNDr. Ľ. Hvozdovič – navýšené hodinové dotácie na dejepis – ešte nie je zrejmé akým spôsobom
sa budú riešiť na ZŠ.
- RNDr. Ľ. Hvozdovič prijímacie skúšky na SŠ /výber talentu pred monitorom/ – nájsť riešenie, aby
žiaci dostali informácie o prijatí na SŠ až po monitoringu – inak tento systém testovania stráca svoj
zmysel.
- PaedDr. M. Bačo oboznámil prítomných s konaním 4. ročníka Festivalu ZUŠ, dňa 9. 5. 2017
- Mgr. A. Tamásová – informovala o podanom návrhu na vyradenie MŠ a vytvorenie elokovaných
pracovísk /Pereš – elokované pracovisko MŠ Nešporovej a Lorinčík elokované pracovisko MŠ
Turgenevova 7/
- Mgr. A. Tamásová – podala informácie o spolufinancovaní škôl a školských zariadení v rámci
projektov /95% projekt a 5% percent žiadateľ/
- Mgr. A. Tamásová – podala informácie o zápise detí do ZŠ
8. Uznesenia - prerokované body programu vzali členovia MŠR na vedomie.
9. PaedDr. M. Bačo vyzval na podanie návrhov na ďalšie zasadnutie a stanovil predpokladaný termín
zasadnutia na august 2017. PaedDr. M. Bačo sa poďakoval za podané informácie p. Mgr. A.
Tamásovej, za účasť prítomným a ukončil zasadnutie.

Záver:


MŠR v Košiciach, sa stretávala operatívne, vyjadrovala sa k aktuálnym skutočnostiam, ktoré sa
vzťahujú k školskej problematike.



Najčastejšou témou bola otázka financovania škôl a školských zariadení a koncepcia rozvoja
škôl a školských zariadení zriadených na území mesta.



Členovia MŠR sa vyjadrovali k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a
školským zariadeniam z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam
na činnosť škôl a školských zariadení zriadených mestom.



Téma reformy školstva – Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa
Slovensko“, zostala pre jej legislatívne nezavŕšenie otvorená.

Činnosť MŠR bola adekvátna aktuálnej situácii v rezorte školstva (personálne zmeny na MŠVVaŠ SR,
čakanie na rozbeh reformy školstva), pozitívna bola účasť i aktivita členov MŠR na zasadnutiach.

Ďakujem vedeniu Mesta Košice a OŠ za spoluprácu a ochotu riešiť aktuálne otázky života škôl, ich
žiakov a zamestnancov.

V Košiciach, dňa 30.9.2017

PaedDr. Marko Bačo
predseda MŠR v Košiciach

