MESTO Nové Mesto nad Váhom
komisia školstva, mládeže a športu pri MsZ
Zápisnica č. 1/2019 zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a telesnej kultúry
MsZ Nové Mesto nad Váhom
Dátum a miesto zasadnutia: 29.1.2019 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ v Novom
Meste nad Váhom č. 254
Prítomní – viď prezenčná listina.
Program :
1. Prerokovanie a schválenie plánu zasadnutí a plánu činnosti, určenie gestorov podujatí
2. Informácia o financovaní škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2019
a o výške dotácie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi, návrh úpravy rozpočtu
3. Informácia o realizácii sociálneho opatrenia „Obedy zadarmo“
4. Informácia o výberovom konaní na miesta riaditeľov škôl: III. ZŠ, IV. ZŠ, ZUŠ, CVČ
5. Informácia o výsledkoch testovania T5
6. Termíny a organizácia zápisu detí do 1. roč. ZŠ a predpokladaný plán výkonov škôl
7. Harmonogram a organizačné zabezpečenie žiackych súťaží a olympiád v r. 2019 v rámci
spolupráce škôl s OÚ-OŠ TN – informácia riaditeľov škôl
8. Informácia o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu na rok 2019
K bodu 1
Predseda komisie Mgr. Pavlíček predstavil členov komisie a riaditeľov škôl a školských
zariadení na území mesta, ktorí sú pravidelne pozývaní na zasadnutia komisie.
Členovia komisie prerokovali návrh termínov zasadnutí komisie a plánu činnosti na rok 2019
predložený tajomníkom komisie – viď príloha zápisnice.
JUDr. Vavrinčík navrhol zaradiť prerokovanie organizačného zabezpečenia vianočných trhov
z 3.12. na skorší termín.
Predložený materiál bude doplnený nasledovne:
- termín zasadnutia plánovaný na deň 12.3.2019 sa presúva na 19.3.2019 z dôvodu kolízie
s termínom písomných maturitných skúšok v stredných školách
- na marcovom zasadnutí komisie bude prerokovaný návrh zmeny rozpočtu škôl a s tým
súvisiaceho VZN č. 8/2018 o určení výšky dotácie na žiaka školy
K bodu 2
Tajomník komisie informoval
a) o finančnom zabezpečení škôl podľa schváleného programového rozpočtu mesta na rok
2019 v programe 9 – Vzdelávanie. V rozpočte škôl a ŠZ je zahrnutá valorizácia platov
zamestnancov škôl a ŠZ od 1.1.2019 v priemere o 10%, prevádzkové výdavky škôl sú
rozpočtované podľa potrieb škôl. Vzhľadom na odklad účinnosti opatrenia „obedy
zadarmo“ v ZŠ na 1.9.2019 bude v rozpočte ŠJ vykonaná úprava, nakoľko mzdové
prostriedky nových zamestnancov ŠJ boli rozpočtované už od 1.1.2019. V úprave rozpočtu
sa bude riešiť aj poskytovanie príspevku na rekreáciu.
b) o niektorých rozvojových zámeroch a investíciách v školách zahrnutých do PR na rok
2019:
- rekonštrukcia asfaltového tenisového ihriska v ZŠ Tematínska ul. na ihrisko s umelým
povrchom
- rekonštrukcia strechy v ZŠ – Odborárska – odstránenie havarijného stavu s využitím
dotácie zo ŠR
- prístavba ŠJ –ZŠ na Ul. kpt. Nálepku
- zhotovenie nového plota na EP MŠ –Dibrovova ul.
- oprava dlažby na terasách EP MŠ – Hollého a Dibrovova ul.
- modernizácia sociálnych zariadení ZŠ Odborárska ul. – 5. etapa

K bodu 3
Tajomník komisie informoval o realizácii sociálneho opatrenia „obedy zadarmo“ v školách:
Od 1.1.2019 sa poskytuje v MŠ strava pre deti posledného ročníka s využitím dotácie zo ŠR
v sume 1,20 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchove a vzdelávaní. V ZŠ sa
toto opatrenie zavádza od 1.9.2019.
V zmysle § 140 školského zákona a VZN mesta č. 8/2018 prispievajú deti v MŠ a žiaci ZŠ na
stravu vo výške nákladov na nákup potravín, t. j. bez úhrady režijných nákladov na
zhotovenie jedla. Rodičia detí v poslednom ročníku MŠ preto od 1.1.2019 doplácajú na stravu
sumu predstavujúcu rozdiel medzi cenou potravín na výrobu stravy a sumou dotácie, t. j. pri
poskytnutí hlavného jedla, desiatej a olovrantu uhrádzajú 0,07 € za každý deň (0,72 €+0,30 €
+0,25 € mínus 1,20 €), ak deti odoberú len obed a desiatu uhrádzajú 0,0 € (0,72 €+0,30 €-1,20 €).
V ZŠ budú od 1.9.2019 rodičia žiakov doplácať na stravu nasledovne:
a) za žiakov 1. stupňa ZŠ pri poskytnutí hlavného jedla a desiatej 0,18 eur (1,09 € + 0,29 €
mínus 1,20 €), ak odoberú len obed, uhrádzajú 0,0 eur (1,09 € mínus 1,20 €),
b) za žiakov 2. stupňa ZŠ pri poskytnutí hlavného jedla a desiatej 0,25 eur (1,16 € + 0,29 €
mínus 1,20 €), ak odoberú len obed, uhrádzajú 0,0 eur (1,16 € mínus 1,20 €)
Kladný rozdiel medzi sumou dotácie a cenou potravín sa môže použiť na režijné náklady ŠJ.
Nakoľko využitie dotácie je podmienené účasťou žiakov na výchove a vzdelávaní
a odobratím jedla v ŠJ, bude potrebné ustanoviť v školských predpisoch, napr. v školskom
poriadku, sankčné mechanizmy pre prípad, ak sa žiak neodhlási zo stravy a stravu neodoberie
(povinnosť rodičov uhradiť stravu).
M. Kolesár navrhol, aby sa doplatok na stravu v MŠ v sume 0,07 € uhrádzal z rozpočtu mesta/
školy, nakoľko administrácia poplatkov nie je úmerná sume úhrad rodičov.
K bodu 4
Tajomník komisie informoval o organizačnom zabezpečení výberového konania (VK) na
miesto riaditeľov škôl na ďalšie päťročné funkčné obdobie.
VK sa uskutoční v ZŠ – Odborárska, ZUŠ a CVČ s termínom nástupu do funkcie 1.7.2019
a v ZŠ – Ul. kpt. Nálepku s termínom nástupu 16.9.2019.
Vyhlásenie výberového konania je plánované do 26.4.2019. Podmienky a postup VK
upravuje zákon č. 596/2003 a zákon č. 552/2003.
Vyhlásenie VK sa zverejní na internetovej stránke a informačných tabuliach mesta a škôl
a v regionálnej televízii Pohoda.
M. Kolesár navrhol zverejniť VK formou inzerátu v Pardone. Tajomník komisie vysvetlil, že
mesto na tento účel využíva neplatené formy zverejňovania v súlade so zákonom č. 552/2003.
K bodu 5
Tajomník komisie informoval o výsledkoch testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v r. 2018.
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 dosiahla
v matematike 65,63%, v slovenskom jazyku 64,7 %. V porovnaní s národným priemerom bola
vyššia v matematike o 6,33 percentuálneho bodu a v slovenskom jazyku a literatúre o 6,3
percentuálneho bodu.
Najvyššiu percentuálnu úspešnosť riešení dosiahla v matematike ZŠ, Tematínska ul. – 69,0%
a v slovenskom jazyku a literatúre ZŠ, Odborárska ul. – 72,0% úspešných riešení
Podrobný rozbor výsledkov bude spracovaný po zverejnení kompletných výsledkov T5 a
zaslaný školám na prerokovanie v predmetových komisiách a na prijatie opatrení na zlepšenie
výsledkov ďalšieho testovania.
K bodu 6
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 2019/2020.

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 1. až 3. apríla 2019.
Termín zápisu do MŠ sa stanovuje podľa návrhu riaditeľky MŠ od 8. do 10. apríla 2019.
Riaditelia škôl zverejnia informáciu o termínoch, požadovaných údajoch a dokladoch a ďalšie
podrobnosti na budove školy a na internetovej stránke školy, zriaďovateľ na svojej
internetovej stránke.
Zriaďovateľ vydá školám písomné pokyny k organizačnému zabezpečeniu zápisu
a k evidencii detí, ktoré sa nezúčastnili na zápise do 1. ročníka ZŠ.
Predpokladané výkony škôl v školskom roku 2019/2020:
ZŠ zriadené mestom: predpokladá sa celkovo 68 tried/1 490 žiakov, t. j. o 1 triedu viac ako
v šk. r. 2018/2019. V šk. r. 2018/19 má 9. ročník opustiť 113 žiakov, do 1. ročníka ZŠ
v novom šk. roku by sa malo zapísať 160 žiakov. Otvorenie nultého ročníka
s minimálnym počtom 10 žiakov závisí od splnenia podmienok uchádzačmi
V cirkevnej ZŠ možno predpokladať cca 54 zapísaných žiakov a 3 triedy 1. ročníka.
V MŠ zriadenej mestom sa predpokladá rovnaký počet detí ako v šk. r. 2018/2019, t. j. cca
580 detí v 27 triedach (od 1.9.2018 bolo zrušené elokované pracovisko MŠ J. Kollára 4).
V cirkevnej MŠ na Ul. J. Kollára 4 zriadenej od 1.9.2018 sa predpokladá rovnaký počet detí
ako v šk. r. 2018/2019, t. j. cca 60 detí v troch triedach.
Podľa evidencie obyvateľov mesta možno predpokladať v ďalšom školskom roku 2020/2021
mierny pokles detí v MŠ aj v ZŠ.
K bodu 7
Riaditelia ZŠ a SŠ informovali o dohode s OÚ-OŠ v Trenčíne o spolupráci pri organizačnom
zabezpečení okresných kôl vedomostných a umeleckých súťaží a olympiád žiakov ZŠ:
V. ZŠ: matematická olympiáda, pytagoriáda, dejepisná olympiáda
III. ZŠ: Šaliansky Maťko, chemická olympiáda
IV. ZŠ: geografická olympiáda, technická olympiáda
CZŠ: biologická olympiáda, biblická olympiáda
K bodu 8
Tajomník komisie informoval o zverejnení výzvy na predkladanie projektov participatívneho
komunitného rozpočtu na internetovej stránke mesta – termín uzávierky je 31.3.2019.
K bodu 9 - Rôzne:
a) Riaditeľ SPŠ požiadal o sprostredkovanie informácie uchádzačom o štúdium na SŠ
(prostredníctvom výchovných poradcov), že SPŠ otvára okrem duálneho vzdelávania aj
klasické triedy, zriaďovateľ školy TSK určí škole počet žiakov prijímaných do
jednotlivých odborov
b) Predseda komisie informoval, že od 1.9.2019 sa v GMRŠ otvára bilingválne štúdium NEJ
c) Riaditeľka CPPPaP informovala o pripravovanom depistážnom vyšetrení predškolákov
a o pracovnom stretnutí s výchovnými poradcami škôl k prihlasovaniu žiakov ZŠ na
štúdium na SŠ – 7.2.2019
d) Tajomník komisie informoval o ponuke divadelného predstavenia Divadielka Galéria (p.
Arbetová) pre pedagógov v rámci Dňa učiteľov – tajomník komisie v spolupráci
s riaditeľmi škôl urobí prieskum záujmu pedagógov
e) Členovia komisie diskutovali o problematike podpory športových klubov na území mesta.
Zhodli sa na potrebe osobitného stretnutia len k tejto problematike a na vytvorení návrhu
nového systému podpory športu v meste. Stretnutie zorganizuje predseda komisie Mgr.
Pavlíček.
V Novom Meste nad Váhom dňa 29.1.2019.
Zapísal: Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie
Podpis predsedu komisie :.................................................................

