Zápisnica zo zasadnutia Komisie Školstva a mládeže Obce Cífer dňa 16.1.2019

Prítomní členovia : Mgr. Gabriela Pešková, Mgr. Mária Olšová, Mgr. Jana
Čapová, Monika Siposová, PaedDr. Pavol Sagan /predseda/
Ospravedlnený: Doc. Ing.Tomáš Bacigál PhD.
Hosť: Mgr.Maroš Sagan, PhD.
Zapisovateľka: Mgr.Adriána Chalupková
Program:
-

Otvorenie a privítanie členov komisie
Diskusia o aktuálnom stave v školstve a prognózy v nasledujúcom období
Návrhy riešení v danej oblasti
Problematika obedov zadarmo v r.2019
Otvorená diskusia o možnosti spojiť materskú a základnú školu pod jednu organizáciu
Voľná diskusia o problematikách

Úvod:
Oboznámenie členov komisie s cieľmi komisie, prečo sa má komisia schádzať. Cieľom
utvorenia komisie školstva a mládeže má byť zosúladiť školstvo v obci, preto by mali byť
z komisii zastúpené všetky školy v obci. Z uvedených dôvodov na najbližšom zastupiteľstve
bude navrhnutý do komisie aj zástupca za ZUŠ Cífer /p.Osadský/
Kompetencia komisie- komisie slúžia ako poradný orgán, neschvaľujú, nápomocní sú odborníci
v danej oblasti. Členovia komisie môžu diskutovať o čomkoľvek. Komisia je zriadená
zastupiteľstvom.
1 . Dianie v nasledujúcom roku v oblasti školstva
V oblasti školstva sú niektoré veci dané – kapacita základnej školy – problém v našej obci
zväčšiť kapacitu školy, analýza výhod, nevýhod a realizovateľnosti spojenia ZŠ s MŠ, prípadne
ŠJ. Materská škola v našej obci – dlhodobá politika- prijať predškolákov, plné triedy.
2. Návrhy riešení v danej oblasti
V nasledujúcom období pôsobenia starostu obce v spolupráci s OZ sa pripravujú dve triedy
nad malou telocvičňou pri Základnej škole. V ďalších rokoch bude potreba ďalších nových
priestorov pre materskú aj základnú školu. Riešení je viacero. Obec má povolenie na prístavbu
športovej haly / možné riešenie/. Možnosť postaviť na Páci škôlku, ak sa vybuduje na Páci nová
štvrť s novými domami. Spolupráca s developerom – postavili by hrubú stavbu na materskú
školu.

Ďalší problém je tiež kapacitný v Základnej umeleckej škole v Cíferi. Plán je v bývalom kine
Maják vybudovať malé triedy a miestnosť pre koncerty.
Kapacita v základnej škole – treba sa prispôsobiť demografickému vývoju. Alternatívou sú
kontajnerové triedy, ktoré musia spĺňať parametre, aby sme mali istotu že deti sú v zdravom
prostredí. Alternatívou je možnosť etapovej výstavby /prístavba smerom k malej telocvični/
a postupné pristavovanie – následné etapové nadstavby. V ďalších rokoch – postaviť prístavbu
s prechodnou chodbou do telocvične. Všetky riešenia vyžadujú veľké náklady. Je možnosť
zareagovať na výzvu a získať finančné prostriedky. Vypracuje sa štúdia a skonkretizujú sa
návrhy, ak bude možnosť investovať finančné prostriedky.

3. Obedy zadarmo v r.2019
Podľa názorov členov komisie a hosťa komisie pána starostu Sagana, obedy zadarmo mali byť
adresné. Obedy v materskej škole pre predškolákov už bežia od januára 2019. Problém pre
školské obedy bude kapacita, priestory a nedostatok pracovných síl v kuchyni.
4. Možnosť spojiť materskú a základnú školu pod jednu organizáciu
Otvorená diskusia v komisii prehodnocuje sa fakt zlúčenia základnej školy a materskej školy –
východiská, výhody a nevýhody. Do ďalšieho zasadnutia priniesť podnety / analýza
legislatívnych termínov zlučovacieho procesu školských zariadení.

5. Voľná diskusia o problematikách

Zapísala: Mgr. Adriána Chalupková

Overil: PaedDr. Pavol Sagan

