
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 11.  05.  2021 

 

Prítomní: Patrik Žák, B.S.B.A. – predseda komisie – poslanec 

  Mgr. Jozef Baláž – odborník 

Ing. Veronika Sučanská, MBA – odborník 

Ing. Ľubica Horňáčková – garant komisie 

PaedDr. Martina Blažejová – garant komisie 

    

Ospravedlnený: Ing. Miloš Mičega – poslanec 

 

Hostia:  Ing. Rastislav Masaryk – Školské zariadenia mesta Trenčín – riaditeľ 

             Nadežda Andelová – špecialista pre MŠ 

  Mgr. Anna Plachká – riaditeľka, ZŠ, Na dolinách 27 

    

Program:  

 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu 

 

2. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2020 

 

3. Informácia o zápise detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2021/2022 

 

4. Informácie o výberových konaniach na obsadenie funkcie riaditeľa v základných 

 a materských školách 

 

5. Návrh na vytvorenie nových pracovných miest v MŠ – asistent 

 Predkladá: Ing. Rastislav Masaryk – riaditeľ ŠZTN 

 

6. Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a na aktivity v oblasti 

 mládeže – vyhodnotenie 

 

7. Rôzne 

 

8. Uznesenie, záver 

 

 

1.    Privítanie, otvorenie a schválenie programu 

 

Zasadnutie komisie otvoril Patrik Žák, B.S.B.A., privítal prítomných hostí. Skonštatoval, že 

komisia školstva a mládeže je uznášaniaschopná. Predseda komisie predstavil ostatným 

zúčastneným program zasadnutia a dal o ňom hlasovať.  

 

 



Hlasovanie: 

 

Za: 3  (Patrik Žák, B. S. B. A, Ing. Veronika Sučanská, MBA, Mgr. Jozef Baláž)                                    

Zdržal sa: 0                                  

Proti: 0 

 

Komisia školstva a mládeže súhlasí s programom  rokovania. 

 

Pôvodný program zasadnutia komisie školstva a mládeže bol doplnený o bod: Žiadosť o navýšenie 

finančných prostriedkov na ŠKD – predkladá riaditeľka ZŠ, Na dolinách 27, Mgr. Anna Plachká. 

Tento bod bude prerokovaný ako 2. v poradí. Poradie nasledujúcich bodov programu sa     z tohto 

dôvodu posunulo. 

Ing. Rastislav Masaryk požiadal o ďalšiu úpravu programu - zmenu organizácie bodov programu. 

Návrh na vytvorenie nových pracovných miest v MŠ – asistent bude prerokovaný ako bod č. 3, 

v bode č. 4 – Informácie o výberových konaniach na obsadenie funkcie riaditeľa v základných 

a materských školách a bod č. 5 – Informácie o zápise detí do 1. ročníka základných škôl pre školský 

rok 2021/2022. 

Predseda komisie dal hlasovať o zmene programu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 3  (Patrik Žák, B. S. B. A, Ing. Veronika Sučanská, MBA, Mgr. Jozef Baláž)                                    

Zdržal sa: 0                                  

Proti: 0 

 

Komisia školstva a mládeže súhlasí so zmenou programu rokovania. 

 

2.  Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na ŠKD 

  

Predseda komisie požiadal Ing. Ľubicu Horňáčkovú o krátke zhrnutie žiadosti.  

Ing Horňáčková: 

- pani riaditeľka Mgr. Anna Plachká požiadala o navýšenie finančných prostriedkov na školský klub 

detí (ďalej len ŠKD). Po zápise žiakov do 1. ročníka, na základe záujmu rodičov, budú musieť ŠKD 

rozšíriť o ďalšie oddelenie. Požadujú preto zvýšenie finančných prostriedkov na jedného 

zamestnanca, ktorý by obsadil miesto vychovávateľa/vychovávateľky.  

Predseda komisie uviedol, že v žiadosti je suma vyčíslená na 4 800 € a materiál sa bude ďalej 

posúvať do finančnej a majetkovej komisie, zároveň otvoril diskusiu.  

Mgr. Plachká sa vyjadrila, že už v tomto školskom roku nemohli prijať všetky deti do ŠKD. 

Predpokladaný počet detí v ŠKD pre školský rok 2021/2022 sa im navýšil na 151 žiakov (30 detí 

v jednom oddelení, nakoľko majú 5 oddelení). V budúcom školskom roku by preto chceli ŠKD 

rozšíriť o ďalšie oddelenie (6 oddelení – max. 25 detí v jednom oddelení). Počet detí je vzhľadom 

na veľkú migráciu rodín v tejto časti mesta stále len orientačný (počet sa môže ešte zvýšiť).  

Patrika Žáka, B. S. B. A zaujímali priestorové podmienky. Mgr. Plachká sa vyjadrila, že nemajú 

ani jedno oddelenie ŠKD v triede. Všetky oddelenia majú vlastný priestor. Priestorové podmienky 

sú teda nadštandardné. Ostatní členovia nemali žiadne otázky. 

Predseda komisie dal hlasovať o navýšení finančných prostriedkov na školský klub detí. 

 

Hlasovanie: 

Za:  3  (Patrik Žák, B. S. B. A, Ing. Veronika Sučanská, MBA, Mgr. Jozef Baláž)                                 

Zdržal sa: 0                                  

Proti: 0 

 



Komisia školstva a mládeže odporúča vyhovieť žiadosti o navýšenie finančných prostriedkov 

na ŠKD pre ZŠ, Na dolinách 27, Trenčín. 

 
3.   Návrh na vytvorenie nových pracovných miest v MŠ – asistent 

 

Predseda komisie prešiel k bodu č. 3 - Návrh na vytvorenie nových pracovných miest v MŠ – 

asistent, vyzval Ing. Masaryka aby priblížil členom komisie ich návrh.  

Ing. Masaryk: 

- záujem o asistentov učiteľa v MŠ je neustále väčší, narastá počet detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP). 

- navrhujeme, aby sme ako mesto mali vlastných asistentov (aspoň do času, kedy ministerstvo 

školstva zapojí do projektov aj MŠ). 

- asistenti by mohli byť podľa Ing. Masaryka napríklad začínajúci učitelia, nie je to špeciálny 

pedagóg. 

-  orientačná suma na 4 mesiace od septembra je 17 500 € až 18 000 € na troch asistentov bez 

odvodov. 

Patrik Žák, B. S. B. A sa vyjadril, že pri zvýšenom koeficiente na jedno dieťa by sme mali 

dostať aj väčší finančný príspevok od štátu. Zaujímalo ho ďalej, koľko detí majú so ŠVVP (deti 

so zdravotným znevýhodnením), ktoré potrebujú pomoc asistenta.  

Pani Andelová uviedla, že momentálne boli v materských školách spolu 4 deti s potrebou 

asistenta. Dve deti museli ukončiť dochádzku do MŠ, nakoľko nie je možné takéto deti začleniť 

bez asistenta (na základe rozhodnutia z centra pedagogicko–psychologického poradenstva 

a prevencie). Počet detí, ktoré si vyžadujú pomoc asistenta, bude s veľkou pravdepodobnosťou 

v budúcnosti narastať (zápis do MŠ na školský rok 2021/2022 ešte neprebehol – nevieme koľko 

bude nových detí so ŠVVP).  

Predseda komisie sa ďalej zaujímal prečo žiadajú práve 3 asistentov, nakoľko máme 4 mestské 

časti (bolo by vhodné mať asistenta v každej mestskej časti). 

Do diskusie sa zapojila aj pani riaditeľka Mgr. Plachká, ktorá na základe skúsenosti zo zápisu 

detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 uvádza, že detí so ŠVVP pribúda a je nevyhnutné 

venovať sa týmto deťom odborne už v materskej škole. Deti, ktoré majú určité zdravotné 

znevýhodnenie sú prijímané len do súkromných a špeciálnych MŠ (častokrát v inom meste, 

nakoľko ich je málo). Rodičia sa často nachádzajú v neľahkých situáciách a stretávajú sa 

s problémami pri umiestňovaní svojich detí do MŠ.  

Mgr. Baláž zdieľa názor, že asistentov pre deti so ŠVVP je nevyhnutné zabezpečiť už v MŠ. 

Po prechode do základnej školy sa deti lepšie socializujú a rodičia budú vedieť lepšie preklenúť 

bariéru inakosti svojho dieťaťa.  

Ing. Sučanská, MBA sa zaujímala o aký druh znevýhodnenia prevažne ide. Pani Andelová 

uviedla, že sú to deti predovšetkým s diagnostikovaným autizmom, ADHD, aspergerov 

syndróm, narušená komunikačná schopnosť a pod. Deti s podobnými diagnózami bývajú 

agresívne, nespolupracujú. Pedagóg v materskej škole nevie bez pomoci asistenta zabezpečiť 

rovnakú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu pre všetky deti (najmä pre deti so ŠVVP). 

Ing. Sučanská, MBA by rovnako privítala zlepšiť a uľahčiť inklúziu detí so ŠVVP.  

V závere diskusie predseda komisie navrhol pozmeniť materiál a žiadať aspoň 4 asistentov (do 

každej mestskej časti), ďalej položil Ing. Masarykovi otázku, či nájdu v rozpočte aspoň časť 

financií na otvorenie nových pracovných pozícií. Ing. Masaryk uviedol, že v rozpočte nemajú 

financie na ďalšie pracovné pozície. 

Predseda komisie odporučil pre finančnú a majetkovú komisiu materiál podrobnejšie 

rozpracovať. 

Patrik Žák, B. S. B. A dal hlasovať o návrhu na vytvorenie nových pracovných miest v MŠ – 

asistent. 

 



Hlasovanie: 

Za:  3  (Patrik Žák, B. S. B. A, Ing. Veronika Sučanská, MBA, Mgr. Jozef Baláž)                                    

Zdržal sa: 0                                  

Proti: 0 

 

Komisia školstva a mládeže odporúča zriadiť 4 nové pracovné miesta - pedagogického 

asistenta v materských školách. 

 

4.  Prerokovanie návrhu Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2020 

 

Predseda komisie uviedol, že Záverečný účet mesta Trenčín bude schvaľovaný na zasadnutí 

MsZ Trenčín dňa 19. 5. 2021. Členovia komisie školstva a mládeže sa s uvedeným 

dokumentom vopred oboznámili, bol im zaslaný v elektronickej forme. 

Mgr. Baláž podal svoj pohľad na tento rozsiahly dokument: 

- v Programe 7 je rozpracovaná časť s názvom Vzdelávanie. Už štandardne ako za každý rok je 

v dokumente podrobne rozpracovaný rozpočet školstva, v ktorom sú zohľadnené potreby podľa 

požiadaviek jednotlivých škôl. V prípade nejakých neočakávaných výdavkov boli tieto 

skutočnosti vyriešené zmenou rozpočtu. Riaditelia škôl sú schopní obhájiť svoje požiadavky 

a jednotlivé rozpočtové položky.  

Ostatní členovia nemali žiadne pripomienky k dokumentu.  

 

Hlasovanie: 

Za:  3  (Patrik Žák, B. S. B. A, Ing. Veronika Sučanská, MBA, Mgr. Jozef Baláž)                                   

Zdržal sa: 0                                  

Proti: 0 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť návrh Záverečného účtu mesta 

Trenčín za rok 2020. 

5.    Informácia o zápise detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2021/2022 

 

Predseda komisie vyzval Ing. Horňáčkovú, aby komisii podala informácie o zápise detí do 1. 

ročníka základných škôl pre školský rok 2021/2022. 

Ing. Horňáčková: 

- členom komisie bol zaslaný informačný materiál o počte zapísaných detí na školský rok 

2021/2022 v porovnaní s minulým rokom. Zápis sa konal v dňoch 12. – 14. apríla 2021 formou 

elektronickej prihlášky. V apríli 2021 sa na zápise zúčastnilo spolu 584 detí. Počty detí, ktoré 

by mali pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2021/2022 sú len 

orientačné/nedoplnené, nakoľko základné školy ešte nemajú kompletné dokumenty od 

zákonných zástupcov detí.  

Mgr. Baláž sa zaujímal o zníženie počtov žiakov a naopak zvýšenie počtov v základných 

školách, ktoré doteraz nemali také vysoké počty zapísaných žiakov. Ing. Horňáčková uviedla, 

že napríklad do ZŠ, Na dolinách 27 boli prijaté deti aj počas školského roka a počet zapísaných 

detí na školský rok 2021/2022 sa výrazne navýšil, pretože do tejto časti mesta sa prisťahovalo 

množstvo mladých rodín s deťmi. Základná škola, Východná 9 tiež zaznamenala vyšší počet 

zapísaných žiakov, čo je okrem iného aj dôsledok zriadenia prípravného ročníka pre žiakov 

s narušenou komunikačnou schopnosťou.  

Ing. Horňáčková ďalej komisiu informovala o počte žiakov na ZŠ, Potočná 86 - 

neplnoorganizovanej základnej škole. Počet zapísaných detí na školský rok 2021/2022 im 

klesol. Na budúci školský rok majú zapísaných do 1. ročníka 6 detí a celkovo by základnú školu 

malo navštevovať spolu 30 žiakov. Počet žiakov na ZŠ, Potočná 86 ešte zrejme klesne podľa 



našich informácií. Zákonní zástupcovia rodičov budú informovaní, že žiaci budú spojení do 2 

tried (1. – 4. ročník a 2. – 3. ročník). 

 

Hlasovanie: 

Za:  3  (Patrik Žák, B. S. B. A, Ing. Veronika Sučanská, MBA, Mgr. Jozef Baláž)                                   

Zdržal sa: 0                                  

Proti: 0 

 

Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informácie o zápise detí do 1. ročníka 

základných škôl na školský rok 2021/2022.  

 

6. Informácie o výberových konaniach na obsadenie funkcie riaditeľa v základných 

 a materských školách 

 

Ing. Horňáčková: 

V tomto kalendárnom roku máme štyri výberové konania. V súčasnosti už je vyhlásené 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky na ZŠ, Východná 9, pani riaditeľke 

Mgr. Hríbovej končí funkčné obdobie 30. júna 2021. Uchádzači  môžu zasielať prihlášky do 

21. 5. 2021. 

Koncom mája vyhlasujeme výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ, 

Bezručova 66. Pánovi riaditeľovi Mgr. Pavlíkovi končí funkčné obdobie 31. júla 2021. Ďalšie 

výberové konanie bude vyhlásené na miesto riaditeľa/riaditeľky ZUŠ Karola Pádivého, Nám. 

SNP 2. Mgr. Kulhánkovej končí funkčné obdobie 31. júla 2021. 

V Materskej škole, Kubranská 20 vyhlasujeme tiež výberové konanie na konci mája. Pani 

riaditeľke končí funkčné obdobie 14. júla 2021, ale v rámci zosúladenia dátumov (aby funkčné 

obdobia riaditeľov vždy končili a začínali na konci kalendárneho mesiaca) pani riaditeľka 

Suletyova bude poverená riadením MŠ od 15. júla 2021 do 31. júla 2021. Dovtedy bude 

ukončené výberové konanie.  

Predseda komisie poďakoval za informácie a otvoril diskusiu. Zaujímal sa, či sa ľudia 

z verejnosti (potencionálni záujemcovia o funkciu riaditeľa/riaditeľky) počas roka zaujímajú 

o termíny, kedy končia funkčné obdobia  riaditeľov. Ing. Horňáčková uviedla, že sa počas jej 

pôsobenia s takouto situáciou nestretla. Ostatní členovia nemali žiadne otázky.  

 

Hlasovanie: 

Za:  3  (Patrik Žák, B. S. B. A, Ing. Veronika Sučanská, MBA, Mgr. Jozef Baláž)                                   

Zdržal sa: 0                                  

Proti: 0 

 

Komisia školstva a mládeže berie na vedomie informácie o výberových konaniach na 

obsadenie funkcie riaditeľa v základných a materských školách 

 

7. Dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a na aktivity v oblasti 

 mládeže – vyhodnotenie 

 

Predseda komisie Patrik Žák, B. S. B. A uviedol, že projekty sú obodované len od troch členov 

komisie. Táto skutočnosť bola konzultovaná s právnym útvarom. JUDr. Michalíková 

odporučila komisii počítať priemer len z bodov od troch hodnotiteľov, nakoľko štvrtý neodoslal 

svoje hodnotenie. Na mládež prišlo 14 žiadostí o dotácie. VZN hovorí o tom, že projekty sú 

najprv obodované a projekty, ktoré majú v priemere viac ako 25 bodov postupujú do 2. kola. 

V ďalšom kole prebieha diskusia o jednotlivých sumách na dané projekty.  



Na základe bodovania vychádza, že štyri projekty nebudú podporené vôbec (Svet pohybu 

Slovensko o. z. – Zohir Parkour pre deti a mládež v Trenčíne, sportkemp o. z. – Doprajme 

deťom a mládeži šťastnejší život aj vďaka športu, SWIMM LEGION TRENČÍN o. z. – 

S rozumom naspäť do formy, Fleck Coworking o. z. – Fleck Academy). Tri z týchto projektov 

boli primárne zamerané na šport a neriešili otázky/aktivity ohľadom mládeže. V prípade Fleck 

Coworking o. z. považuje predseda komisie popis projektu za nejasný a nedostatočný.  

Ing. Sučanská, MBA podala komisii informácie o jednotlivých projektoch: 

Prišlo 14 žiadostí o dotácie na projekty, spolu jednotlivé subjekty žiadali 23 262 €, novinkou 

v tomto roku je, že sme rozdeľovali 15 000 €, nie 10 000€. 

OZ Face2bass klub – Fest Art Trenčín 2021 požiadali o dotáciu komisiu kultúry, kde im bola 

dotácia schválené. Komisia školstva a mládeže na základe platného VZN tento projekt 

neschvaľuje. Všetky požadované sumy boli podľa platného VZN do výšky 70 %, až na projekt 

OZ VIEME TO LEPŠIE – Kompostujeme doma bez obáv. Bola im odpočítaná čiastka 500 €, 

ktorú požadovali na videokameru (do zmluvy by im bola zakomponovaná skutočnosť, že 

pridelená dotácia im nebude slúžiť na zakúpenie videokamery). 

Predseda komisie uviedol, že by v tomto prípade zmenil položku nákup mobilného telefónu 

na nahrávanie videa, na prenájom videotechniky na vyhotovenie videí. K ostatným položkám 

nemá výhrady.  

Mgr. Baláž sa tiež vyjadril k jednotlivým projektom. K hodnoteniu projektov pristupoval 

takpovediac komerčne. Po pridelení súm k jednotlivým projektom mu taktiež vyšiel zostatok 

2 028 €, ktoré neboli pridelené. Odporučil by túto sumu použiť na asistenta do materských škôl.  

Patrik Žák, B. S. B. A overil, či všetky subjekty splnili požiadavku podľa platného VZN 

a žiadali len do výšky 70 % z celkových nákladov na projekt. Táto podmienka bola splnená.  

Ing. Sučanská, MBA zhrnula všetky projekty a sumy, ktoré im boli pridelené. Spolu sme 

pridelili sumu 12 972 € a zostatok predstavuje 2028 €. V závere poďakovala ostatným 

hodnotiteľom za spoluprácu.  

Mgr. Ivana Sulíková informovala komisiu o projektoch za školstvo.: 

Do dotačných kôl prišlo 22 žiadostí. Veľa projektov nebolo možné v minulom roku zrealizovať 

v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie (mnohé subjekty museli meniť zámer 

svojich projektov). Štyri subjekty prekročili 70 % žiadanej sumy (Rada rodičovského združenia 

pri 7. ZŠ v Trenčíne, OZ rodičov pri MŠ Šafárikova 11, Trenčín, Súkromná ZUŠ, Stromová 1, 

Trenčín, Zaži Trenčín OZ). Opäť hodnotili traja hodnotitelia zo štyroch, 25 bodov nedosiahlo - 

Združenie rodičov pri MŠ J. Halašu v Trenčíne – Nordic walking pre deti, RZ pri Materskej 

škole M. Turkovej 5 v Trenčíne, Súkromná ZUŠ, Stromová 1, Trenčín, Zaži Trenčín OZ – 

rekonštrukcia hrazdy). 

Predseda komisie sa k jednotlivým projektom vyjadril tiež. Niektoré projekty si bol osobne 

pozrieť (napríklad projekt Zaži Trenčín OZ - rekonštrukciu hrazdy nepovažuje za nevyhnutnú). 

Mgr. Baláž sa vyjadril k jednotlivým projektom a s pridelením súm jednotlivým subjektom 

súhlasil. Členovia komisie by odporúčali presunúť zostatok z dotácií na MŠ – pozíciu asistenta. 

Predseda komisie dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za:  3  (Patrik Žák, B. S. B. A, Ing. Veronika Sučanská, MBA, Mgr. Jozef Baláž)                                   

Zdržal sa: 0                                  

Proti: 0 

 

Komisia školstva a mládeže schvaľuje dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy 

a vzdelávania a na aktivity v oblasti mládeže. 

 

Komisia školstva a mládeže odporúča presunúť nevyčerpanú sumu 2 028 € z dotácií na 

financovanie nových pracovných pozícií v materských školách – asistentov. 



8. Rôzne 

 

V bode rôzne predseda komisie vyzval Ing. Horňáčkovú, aby zhrnula aktuálnu situáciu na 

základných školách.  

Ing. Horňáčková uviedla, že od 10 . 5. 2021 nastúpili do základných škôl všetky ročníky. 

V súčasnosti máme v karanténe 7 tried. Z toho 4 triedy na ZŠ, Na dolinách, 2 triedy na ZŠ, 

Hodžova, 1 trieda na ZŠ, Ul. L. Novomeského 11 a v karanténe je aj školská jedáleň na ZŠ, 

Kubranská.  

Predseda komisie doplnil, že zákonní zástupcovia žiakov sa dožadovali náhradného riešenia 

(napr. dovoz jedál z iných jedální). Z kapacitných dôvodov a dodržania určitých hygienických 

noriem nie je možné zabezpečiť stravu z iných jedální.  

Ing. Rastislav Masaryk uviedol, že momentálne sú v karanténe tri triedy v troch rôznych 

materských školách (Medňanského, Legionárska a Šmidkeho).  

Predseda komisie v závere ešte pripomenul, aby členovia komisie upozornili jednotlivé 

subjekty, ktorým boli schválené dotácie, nech informujú mesto o realizácií projektov. Požiadal 

kompetentných o spracovanie všetkých zmlúv k dotáciám. 

 

9. Uznesenie, záver 

 

Patrik Žák, B.S.B.A. sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie školstva 

a mládeže ukončil. 

 

 

Zapísala: PaedDr. Martina Blažejová 

 

 

V Trenčíne 11. mája 2021 

 

 

        
 

                                                                                          Patrik Žák, B.S.B.A. 

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE   Č.  5/2021 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 11. 05. 2021 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

- schvaľuje: 

a) program rokovania 

b) zmenu programu rokovania 

c) dotácie na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a na aktivity v oblasti 

mládeže 

 

- odporúča: 

a) vyhovieť žiadosti o navýšenie finančných prostriedkov na ŠKD pre ZŠ, Na dolinách 27, 

  Trenčín 

b) zriadiť 4 nové pracovné miesta – pedagogického asistenta v materských školách 

c) MsZ schváliť návrh Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2020 

d) presunúť nevyčerpanú sumu 2 028 € z dotácií na financovanie nových pracovných  

  pozícií v materských školách - asistentov 

 

- berie na vedomie: 

a) Informácie o zápise detí do 1. ročníka základných škôl na školský rok 2021/2022 

b) Informácie o výberových konaniach na obsadenie funkcie riaditeľa v základných 

a materských školách  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 
 

 

 

 


