MESTO Nové Mesto nad Váhom
komisia školstva, mládeže a športu pri MsZ
Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a telesnej kultúry
MsZ Nové Mesto nad Váhom

Dátum a miesto zasadnutia: 25.1.2018 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ v Novom
Meste nad Váhom č. 245
Prítomní – viď prezenčná listina.
Program :
1. Prerokovanie a schválenie plánu zasadnutí a plánu činnosti na rok 2018, určenie gestorov
podujatí/ Mgr. Šteklerová
2. Informácia o finančnom a materiálnom zabezpečení škôl a ŠZ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta v roku 2018, rozvojové zámery/ Mgr. Hevery, riaditelia škôl a ŠZ
3. Informácia o výsledkoch testovania T5 / Mgr. Hevery
4. Termíny a organizácia zápisu detí do 1. roč. ZŠ a do MŠ, predpokladaný plán výkonov
škôl/ Mgr. Hevery, riaditelia MŠ, ZŠ
5. Informácia o zapojení škôl do aktuálnych výzev na predkladanie projektov v oblasti
vzdelávanie: IROP – učebne ZŠ, V ZŠ úspešnejší – AsU, Škola otvorená všetkým – AsU,
Telocvične 2018 – rek. telocvične ZUŠ, Podpora rozvoja športu 2018 – zhotovenie
multifunkčného ihriska s umelou trávou v IV.ZŠ/ Mgr. Hevery
6. Harmonogram a organizačné zabezpečenie žiackych súťaží a olympiád v r. 2018 v rámci
spolupráce škôl s OÚ-OŠ TN – informácia riaditeľov škôl
7. Rôzne
Rokovanie komisie sa uskutočnilo za účasti riaditeľov škôl a školských zariadení na území
mesta.
K bodu 1
Členovia komisie a rady riaditeľov škôl prerokovali a schválili návrh termínov zasadnutí
komisie a plánu činnosti na rok 2018 predložený tajomníkom komisie – viď príloha zápisnice.
K bodu 2
Tajomník komisie informoval
a) o finančnom zabezpečení škôl podľa programového rozpočtu mesta na rok 2018
v programe 9 – Vzdelávanie. V rozpočte škôl a ŠZ je zahrnutá valorizácia platov
nepedagogických zamestnancov škôl a ŠZ od 1.1.2018 o 8% a od 1.9.20108 o 2%.
Valorizácia platov pedagogických a odborných zamestnancov nie je plánovaná.
Prevádzkové výdavky škôl sú rozpočtované podľa potrieb škôl,
b) o niektorých rozvojových zámeroch a investíciách v oblasti školstva zahrnutých do PR na
rok 2018:
- modernizácia sociálnych zariadení ZŠ Odborárska ul. – 4. etapa
- rekonštrukcia asfaltového tenisového ihriska v ZŠ Tematínska ul. na ihrisko s umelým
povrchom
- rekonštrukcia antukového ihriska ZŠ Ul. kpt. Nálepku na ihrisko s umelým povrchom
- rekonštrukcia chodníkov MŠ – Poľovnícka ul.

- rekonštrukcia strechy, podláh a sociálnych zariadení telocviční v ZUŠ (žiadosť
o dotáciu na projekt)
- oprava plota na EP MŠ – Hurbanova ul. a Dibrovova ul.
- oprava dlažby na terasách EP MŠ – Hollého a Dibrovova ul.
- obstaranie koncertného krídla pre ZUŠ
- obstaranie technologických zariadení pre ŠJ ZŠ-Tematínska (plynový kotol), ŠJ MŠ
(cukrárska pec, plynový sporák)

K bodu 3
Tajomník komisie informoval o výsledkoch testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v r. 2017.
Výsledky testovania majú slúžiť ako ukazovateľ pripravenosti žiakov pri prechode na 2.
stupeň ZŠ a pri neskoršom porovnaní s výsledkom testovania v 9. ročníku ako ukazovateľ
pridanej hodnoty.
Priemerná percentuálna úspešnosť verejných ZŠ v Novom Meste nad Váhom v roku 2017 bola
v porovnaní s národným priemerom nižšia v matematike o 0,37 percentuálneho bodu a v
slovenskom jazyku a literatúre o 2,7 percentuálneho bodu.
Najvyššiu percentuálnu úspešnosť riešení dosiahla ZŠ, Tematínska ul. – v matematike 77,8%
úspešných riešení a v slovenskom jazyku a literatúre 74,7% úspešných riešení.
Podrobný rozbor výsledkov bude zaslaný školám na prerokovanie v predmetových komisiách
a na prijatie opatrení na zlepšenie výsledkov ďalšieho testovania.
Prítomní riaditelia škôl diskutovali o štruktúre, obsahu a primeranosti testov vzhľadom na
vekovú kategóriu žiakov a o prístupe žiakov k testovaniu: Termín testovania vedomostí z 1.
stupňa ZŠ by bol vhodnejší na konci školského roka v 4. ročníku, žiaci neboli pri riešení úloh
dôslední a test odovzdali bez dôkladnej kontroly, úlohy testu boli príliš rozsiahle štylizované,
žiaci strácali prehľad v zadaní.
K bodu 4
Tajomník komisie informoval o termínoch a organizácii zápisu do materskej školy a do 1.
ročníka základnej školy a o predpokladaných výkonoch škôl v školskom roku 2018/2019.
Termín zápisu sa stanovuje podľa VZN č. 6/2010 o určení školských obvodov a o určení
miesta a času zápisu do 1. roč. ZŠ na 4. až 6. apríla 2018. Termín zápisu do MŠ sa navrhuje
po prerokovaní s riaditeľkou MŠ od 16. do 18. apríla 2018. Zriaďovateľ vydá písomné
pokyny k organizačnému zabezpečeniu zápisu a zverejní ich na svojej webovej stránke.
Predpokladané výkony škôl v školskom roku 2018/2019:
ZŠ zriadené mestom: predpokladá sa celkovo 68 tried/1 490 žiakov, t. j. o 3 triedy viac ako
v šk. r. 2017/2018. V šk. r. 2017/18 má 9. ročník opustiť 114 žiakov, do 1. ročníka ZŠ
v novom šk. roku by sa malo zapísať 180 žiakov. Otvorenie nultého ročníka
s minimálnym počtom 10 žiakov závisí od splnenia podmienok uchádzačmi
V cirkevnej ZŠ možno predpokladať rovnako ako pred rokom cca 38 zapísaných žiakov a
2 triedy 1. ročníka.
MŠ: predpokladá sa rovnaký počet detí (vrátane detí z obcí a detí s odloženou PŠD) ako v šk.
r. 2017/2018, t. j. cca 650.
K bodu 5 Informácia o zapojení škôl do aktuálnych výzev na predkladanie projektov v oblasti
vzdelávania
Tajomník komisie informoval o aktuálnych výzvach na predkladanie žiadostí o finančný
príspevok:
- NFP na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania (pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci
ZŠ) v IV. ZŠ prostredníctvom projektu Škola otvorená všetkým – projekt pokračuje
- IROP – vybudovanie a vybavenie odborných učební v ZŠ – všetky ZŠ
- Projekt Školské telocvične 2018 (rekonštrukcia telocviční v budove ZUŠ) – výzva ešte
nezverejnená

- Projekt Podpora rozvoja športu 2018 – zámer vybudovať ihrisko s umelým povrchom
v ZŠ-Odborárska
K bodu 6 Harmonogram a organizačné zabezpečenie žiackych súťaží a olympiád v r. 2018
Riaditelia ZŠ a SŠ informovali o dohode s OÚ-OŠ v Trenčíne o organizačnom zabezpečení
okresných kôl vedomostných a umeleckých súťaží a olympiád
III. ZŠ: Šaliansky Maťko, CHE – olympiáda
IV. ZŠ: GEO – olympiáda (aj krajské kolo)
CZŠ: BIO - olympiáda, BIB – olympiáda, MATO (v spolupráci s V.ZŠ)
GMRŠ: KK súťaže vo volejbale
K bodu 8 - Rôzne:
a) Riaditelia ZŠ informovali, že pri zápise detí do 1. roč. ZŠ im chýba informácia
o špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrebách budúcich prvákov, ktoré treba
zohľadňovať pri vyučovaní
b) Riaditeľka CPPPaP informovala o pripravovanom depistážnom vyšetrení predškolákov
c) Tajomník komisie informoval o ponuke vedúcej FS Čakanka predstaviť sa pedagógom
v rámci Dňa učiteľov veľkým folklórnym pásmom – komisia ponuku uvítala
d) Riaditeľ ZUŠ informoval o príprave osláv 70. výročia založenia školy
e) Mgr. Pavlíček navrhol zaradiť do programu Dňa mesta 2018 choreografiu čestnej stráže
prezidenta republiky, ktorá takéto vystúpenia ponúka.

V Novom Meste nad Váhom dňa 25.1.2018.
Zapísal: Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie
Podpis podpredsedníčky komisie :.................................................................

