ZÁPIS
z rokovania komisie školstva zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Dátum a čas rokovania:

26. septembra 2002 o 13.00 hod.

Miesto rokovania:

Gymnázium sv. Andreja Ružomberok

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh siete stredných škôl a návrh študijných odborov pre školský rok 2003/2004.
3. Projekty vzdelávania a študijné pobyty v zahraničí.
4. Diskusia.
5. Návrh programu pre budúce zasadnutie.
6. Záver.

K bodu 1
Rokovanie komisie otvoril a prítomných privítal predseda komisie školstva Mgr. Peter
Kuľha. V úvode oboznámil prítomných s jednotlivými bodmi programu, ktoré boli schválené.

K bodu 2
Predseda komisie informoval prítomných o návrhu siete stredných škôl a návrhu na
úpravu študijných odborov pre školský rok 2003/2004 na základe pracovného materiálu
z rokovania Stálej pracovnej skupiny pre odborné vzdelávanie a prípravy za Žilinský
samosprávny kraj, ktoré sa konalo dňa 17. 09. 2002 na Ministerstve školstva SR.
Pripravené sú návrhy na zaradenie niektorých nových škôl, zmeny názvov škôl
a zaradenie nových študijných odborov.
K 1. septembru 2002 vznikli zlúčením nové školy:






ZSŠ stavebná, Liptovský Mikuláš,
ZSŠ, Žilina – Bánová,
ZSŠ odievania a služieb, Žilina,
ZSŠ odevná, Námestovo,
SOU Ružomberok.

Riaditeľom zaniknutých škôl končí pracovný pomer k 31. 8. 2002 a do ukončenia
výberového konania budú poverení vykonávaním funkcie riaditeľa.

K bodu 3
Predseda komisie oboznámil prítomných o projektoch odborného vzdelávania a prípravy
LEONARDO DA VINCI a SOCRATES.
V projekte LEONARDO je v súčasnosti zapojených 16 škôl zo Žilinského kraja. Keďže
financovanie podobných projektov je veľmi náročné (cca 300 000 EUR), bolo by vhodné
každý rok aspoň čiastočne realizovať tento projekt, v ktorom môžu byť zapojení študenti
i učitelia. Prítomní sa dohodli na potrebe vytvorenia databázy informácií o daných projektoch
a ich uverejnení a sprístupnení na internet.
K bodu 4
V diskusii sa prítomní vyjadrili k najpálčivejším otázkam, ako:
-

návrhy rozpočtu na rok 2002 – pripomienky k nízkemu príspevku na prevádzku škôl,
aktuálny stav financovania škôl,
financovanie havarijných stavov na školách.

Členovia komisie sa dohodli na potrebe prerokovania štatútu a rokovacieho poriadku
komisie a na vydaní preukazov pre členov.

K bodu 5
Prítomní sa dohodli na termíne konania budúceho rokovania, ktoré bude dňa 17. 10. 2002
v Žiline a navrhli nasledovné body programu:
1.
2.
3.
4.

Návrh na schválenie siete stredných škôl – pripomienky.
Návrh na schválenie študijných odborov – pripomienky podľa jednotlivých okresov.
Transformácia zdravotníckych škôl na vyššie odborné školy.
Základné informácie a možnosti financovania športu.

K bodu 6
V závere predseda komisie a riaditeľ Gymnázia sv. Andreja Mgr. Stanislav Bella
poďakovali prítomným za účasť na rokovaní.

V Ružomberku 26. 09. 2002

.............................................
Mgr. Peter KUĽHA
predseda komisie
Zapísala: Zuzana Chebenová

