
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

Zápisnica č. 1/2020 

zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a športu 

 

 

Dátum a miesto zasadnutia: 28.1.2020 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 

Prítomní: 9 členov (81,818%), viď prezenčná listina  

 

Program :  

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

2. Prerokovanie a schválenie plánu zasadnutí a plánu činnosti, určenie gestorov podujatí 

3. Informácia o aktuálnom stave realizácie investičných akcií v školách zahrnutých do PR mesta 

na rok 2020 

4. Informácia o realizácii sociálneho opatrenia „obedy zadarmo“ 

5. Informácia o výberovom konaní na miesta riaditeľov škôl, ustanovenie školských rád na nové 

funkčné obdobie 

6. Informácia o výsledkoch testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5 

7. Termíny a organizácia zápisu detí do MŠ, do 1. roč. ZŠ a predpokladaný plán výkonov škôl  

8. Rôzne, diskusia 

9. Schválenie uznesení 

 

 

K bodu 1  

Zasadnutie komisie otvorila a viedla podpredsedníčka komisie PhDr. K. Hejbalová.  

Predseda komisie Mgr. J. Pavlíček, ako aj ostatní riaditelia stredných škôl, sa zasadnutia nezúčastnil 

z dôvodu polročnej klasifikačnej porady.  

Program rokovania bol schválený bez pripomienok. 

 

K bodu 2  

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery predložil návrh termínov zasadnutí komisie a plánu činnosti na 

rok 2020, ktorý členovia komisie schválili bez pripomienok.  

 

K bodu 3 

Tajomník komisie informoval o aktuálnom stave realizácie investičných akcií v školách zahrnutých 

do PR mesta na rok 2020: 

- rekonštrukcia telocvične v ZUŠ: výmena palubovky a rekonštrukcia sprchární a WC –

dokončenie plánované do 31.1.2020, rekonštrukcia strechy – realizácia plánovaná v jarných 

mesiacoch 2020 

- rekonštrukcia sprchární v telocvični ZŠ-Tematínska: začiatok plánovaný 29.1.2020 

- výmena umelého trávnika na futbalovom ihrisku ZŠ-Tematínska: realizácia plánovaná v mesiaci 

marec 2020 

- rekonštrukcia asfaltového ihriska ZŠ-Tematínska na streetbasketbalové ihrisko: realizácia 

plánovaná v jarných mesiacoch 2020 

- zhotovenie polyfunkčného ihriska s umelým povrchom v ZŠ-Odborárska: realizácia plánovaná 

počas letných prázdnin 

- rekonštrukcia strechy prístavby ZŠ-Ul. kpt. Nálepku: realizácia plánovaná v jarných mesiacoch 

2020 

- rozšírenie kapacity MŠ-Poľovnícka prístavbou/nadstavbou: príprava projektu – február 2020, 

začiatok realizácie – r. 2020, dokončenie do augusta 2021 

 



 

K bodu 4 

Tajomník komisie informoval o skúsenostiach z realizácie sociálneho opatrenia „obedy zadarmo“ 

v základných školách (dotovaná strava pre všetkých žiakov).  

 

V súvislosti s očakávaným nárastom počtu jedál a zvýšeným pracovným zaťažením ŠJ od začiatku 

šk. r. 2019/2020 boli školské jedálne ZŠ personálne posilnené v rámci projektu ÚPSVaR „Pracuj 

v ŠJ“ o 2 kuchárky, resp. v ŠJ ZŠ Odborárska o 1 kuchárku.  

Na overenie efektívnosti poskytovania dotovanej stravy a efektívnosti personálneho posilnenia ŠJ 

ZŠ bol 13.-24.1.2020 v školách vykonaný monitoring stravovanosti detí a žiakov s nasledovným 

výsledkom: 

 

Z počtu žiakov ZŠ počet žiakov ZŠ prihlásených na odber obedov v ŠJ v šk. r. 2019-2020: 

1. stupeň ZŠ: ZŠ-Tematínska 96,9 %, ZŠ-kpt. Nálepku 93,6 %, ZŠ-Odborárska 95,7 % 

2. stupeň ZŠ: ZŠ-Tematínska 81,8 %, ZŠ-kpt. Nálepku 81,7 %, ZŠ-Odborárska 84,7 % 

 

Z počtu žiakov ZŠ počet žiakov odstravovaných v sledovanom období v ŠJ: 

1. stupeň ZŠ: ZŠ-Tematínska 91,0 %, ZŠ-kpt. Nálepku 86,2 %, ZŠ-Odborárska 87,7 % 

2. stupeň ZŠ: ZŠ-Tematínska 74,4 %, ZŠ-kpt. Nálepku 68,0 %, ZŠ-Odborárska 75,4 % 

 

Počet neodhlásených a neodobraných obedov v ŠJ denne (obedy do kuchynského odpadu): 

1. stupeň ZŠ: ZŠ-Tematínska 0, ZŠ-kpt. Nálepku 6 (2,8 %), ZŠ-Odborárska 0 

2. stupeň ZŠ: ZŠ-Tematínska 0, ZŠ-kpt. Nálepku 6 (2,9 %), ZŠ-Odborárska 0 

 

MsÚ-OŠMaTK zopakuje monitoring na konci šk. roka a na základe zistení spracuje analýzu zistení 

so zameraním na personálne potreby ŠJ ZŠ na šk. rok 2020/2021 (vrátane prípadných zmien 

rozpočtu ŠJ na ON), zvýšenie stravovanosti žiakov ZŠ v ŠJ a na elimináciu plytvania jedlom.     

 

K bodu 5 

Tajomník komisie informoval o výberovom konaní na riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta, ktorým sa končí funkčné obdobie, o aktuálnych termínoch skončenia funkčného obdobia 

školských rád a o ustanovení školských rád na nové funkčné obdobie. 

 

a) Skončenie funkčného obdobia riaditeľov škôl k 30.6.2020: riaditeľ ZŠ-Tematínska ul., riaditeľka 

materskej školy, riaditeľka centra voľného času 

b) Skončenie funkčného obdobia školských rád: rada školy ZŠ-Tematínska ul. 2.10.2020, rada 

školy ZŠ-Ul. kpt. Nálepku 9.10.2020, rada školy ZŠ-Odborárska ul. 20.10.2020, rada školy 

centra voľného času 2.10.2020, rada školy ZUŠ 2.10.2020 

 

Podľa zákona č. 596/2003 zriaďovateľ: 

a) zodpovedá za organizačné zabezpečenie výberového konania na miesto riaditeľa školy a za 

posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na riaditeľa školy 

b) zodpovedá za ustanovenie rady školy 

c) deleguje do školských rád zástupcov zriaďovateľa 

 

Návrh uznesenia č. 1/2020-KŠMŠ: 

Pripraviť vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ, Tematínska ul., Nové 

Mesto nad Váhom, riaditeľky Materskej školy Poľovnícka ul., Nové Mesto nad Váhom a riaditeľky 

Centra voľného času, Štúrova ul., Nové Mesto nad Váhom v zmysle zákona č. 596/2003 

a zabezpečiť jeho vyhlásenie a zverejnenie. 

 

Zodp.: vedúci oddelenia školstva MsÚ                                                         Termín: do 29.5.2020 

 

 

 



 

Návrh uznesenia č. 2/2020-KŠMŠ: 

 

a) Organizačne zabezpečiť ustanovenie školských rád v ZŠ-Tematínska ul., ZŠ-Ul. kpt. Nálepku, ZŠ-

Odborárska ul., v ZUŠ a v centre voľného času na nové funkčné obdobie 

Zodp.: vedúci oddelenia školstva MsÚ 

Termín: do skončenia súčasného funkčného obdobia školských rád 

 

b) Predložiť na prerokovanie v školskej komisii a následne na schválenie v MsZ návrh 

delegovaných zástupcov zriaďovateľa v školských radách 

 

Zodp.: vedúci oddelenia školstva MsÚ                                 Termín: KŠMŠ 2.6.2020, MsZ 8.9.2020 

 

K bodu 6 

Tajomník komisie informoval o výsledkoch testovania žiakov 5. ročníka ZŠ uskutočneného 

20.11.2019. 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 žiakov SR bola v matematike 63,4%, v slovenskom jazyku 64,8 %.  

Priemerná percentuálna úspešnosť verejných ZŠ v Novom Meste nad Váhom dosiahla v matematike 

72,47%, v slovenskom jazyku 73,73 %.  

V porovnaní s národným priemerom bola úspešnosť verejných ZŠ v Novom Meste nad Váhom vyššia 

v matematike o 9,07 percentuálneho bodu a v slovenskom jazyku a literatúre o 8,93 percentuálneho 

bodu.  

Najvyššiu percentuálnu úspešnosť riešení dosiahla v matematike ZŠ, Odborárska ul. – 74,5%, 

v slovenskom jazyku a literatúre rovnako ZŠ, Odborárska ul. – 79,9% úspešných riešení. 

Podrobný rozbor výsledkov bude po spracovaní zaslaný školám na prerokovanie v predmetových 

komisiách a na prijatie opatrení na zlepšenie výsledkov ďalšieho testovania. 

 

K bodu 7 

Tajomník komisie informoval o termínoch a organizácii zápisu do materskej školy a do 1. ročníka 

základnej školy na školský rok 2020/2021 a o predpokladaných výkonoch škôl v školskom roku 

2020/2021. Zápis na ďalší školský rok 2021/2022 už bude prebiehať podľa novelizovanej 

legislatívy, ktorá zavádza povinné predprimárne vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ.  

 

Termín zápisu do 1. ročníka ZŠ určuje zriaďovateľ škôl 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 2020 (streda – piatok). 

Termín zápisu do MŠ určuje podľa § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 riaditeľka MŠ po dohode so 

zriaďovateľom na obdobie od 1. do 31. mája.  

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 na organizačné zabezpečenie zápisu a overí podľa 

evidencie detí, ktorí zákonní zástupcovia detí nesplnili povinnosť a nezúčastnili sa na zápise do 1. 

ročníka ZŠ. 

 

Predpokladané výkony škôl v školskom roku 2020/2021: 

 

ZŠ zriadené mestom: Predpokladá sa celkovo 71 tried/1 500 žiakov, t. j. o 1 triedu viac a rovnaký 

počet žiakov ako v šk. r. 2019/2020. V šk. r. 2019/20 má 9. ročník opustiť 148 žiakov (o 35 žiakov 

viac ako v predchádzajúcom školskom roku), do 1. ročníka ZŠ v novom šk. roku by sa malo zapísať 

176 žiakov (o 16 žiakov viac ako v predchádzajúcom školskom roku ). Otvorenie nultého ročníka 

s minimálnym počtom 8 žiakov závisí od splnenia podmienok uchádzačmi.  

V cirkevnej ZŠ možno predpokladať cca 40 zapísaných žiakov a 2 triedy 1. ročníka. 



 

V MŠ zriadenej mestom sa predpokladá rovnaký počet detí ako v šk. r. 2019/2020, t. j. cca 590 detí 

v 27 triedach. 

V cirkevnej MŠ na Ul. J. Kollára 4 sa predpokladá rovnaký počet detí ako v šk. r. 2019/2020, t. j. 

66 detí v troch triedach. 

 

 

K bodu 8 - Rôzne: 

a) Tajomník komisie informoval o plánovanom 1. ročníku streetbasketbalovom turnaji žiakov ZŠ, 

ktorý organizuje OZ Streetball klub - p. Pavlovič. Z dôvodu rekonštrukcie sprchární v ZŠ-

Tematínska musí organizátor zmeniť plánovaný termín alebo miesto turnaja. 

b) Riaditeľ ZUŠ Bc. Rýdzi požiadal o informáciu o termíne dokončenia rekonštrukcie interiéru 

telovýchovného objektu a upozornil, že celý objekt je značne zaprášený od stavebných prác a že 

nová podlaha v malej telocvični vykazuje nerovnosti.  

Tajomník komisie informoval, že termín dokončenia je naplánovaný na 31.1.2020, že upratanie 

má zabezpečiť zhotoviteľ a že obhliadku objektu pred prevzatím diela vykoná spolu s vedúci 

oddelenia výstavby. 

c) Riaditeľ ZŠ-Tematínska informoval, že 24.4.2020 organizuje škola v spoločenskom dome oslavy 

30. výročia založenia školy. 

 

K bodu 9 – schválenie uznesení: 

Komisia schválila uznesenia č. 1/2020-KŠMŠ a č. 2/2020-KŠMŠ – viď bod 4 zápisnice. 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 28.1.2020. 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie 

 

Podpis podpredsedníčky komisie :................................................................. 

 


