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: 15.5.2018 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254
Prítomní – viď prezenčná listina.
Program :
1. Organizačné zabezpečenie podujatí ku Dňu detí (31.5.2018):
a) Súťažno-zábavné podujatie – detské atletické hry
b) Finále speváckej súťaže Novostar IV.
2. Organizačné zabezpečenie podujatí ku Dňu mesta (8.6.2018):
a) Zábavný program a oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov / Mgr. Hevery,
riad. ZUŠ, CVČ
b) mestský minimaratón / riad. IV. ZŠ
c) Memoriál R. Zongora vo futbale/ riad. V. ZŠ
d) turnaj žiakov 1. st. ZŠ vo vybíjanej/ riad. IV. ZŠ
e) volejbalový turnaj dievčat/ riad. III. ZŠ
f) bábkové divadlo pre deti MŠ/ riad. MŠ
3. Iné podujatia:
a) LŠHM pre 1. st. ZŠ/ PaedDr. Jeřábek
b) súťaž žiakov 9. roč. ZŠ v písaní esejí (MsK)/ Mgr. Šteklerová
c) detská olympiáda – športový areál V.ZŠ/ riad. MŠ
d) 70. výročie ZUŠ 24.5.2018/ riad. ZUŠ
e) Od Tatier k Dunaju – cyklojazda/ Mgr. Hevery
4. Informácia o výsledku zápisu do ZŠ a MŠ – návrh počtu prijatých žiakov / detí a tried pre
školský rok 2018/ 2019/ Mgr. Hevery
5. Rôzne
Zasadnutie komisie sa konalo za účasti riaditeľov škôl a ŠZ na území mesta (rada riaditeľov
škôl).
K bodu 1
Členovia komisie a rada riaditeľov škôl prerokovali návrh organizácie podujatí ku Dňu detí:
a) V spolupráci so Slovenským atletickým zväzom sa 31.5.2018 dopoludnia uskutočnia
v parku J.M.H. atletické hry žiakov 1. stupňa ZŠ v netradičných disciplínach. Garantom
pretekov bude ZŠ-Odborárska ul. Podrobnosti budú upravené v propozíciách, ktoré vydá
MsÚ-OŠMaTK.
Súčasťou podujatia bude slávnostné odovzdanie nových detských ihrísk do užívania v parku
J.M. Hurbana.
b) V piatok 1.6.2018 o 17.00 hod. sa v MsKS uskutoční finále speváckej súťaže Novostar IV
za účasti hosťa T. Puskailera. Garantom podujatia je CVČ.
Tajomník komisie informoval, že podujatie Paráda sa v r. 2018 na Zelenej vode nekoná.

K bodu 2
Komisia prerokovala a schválila návrh organizačného zabezpečenia podujatí počas Dňa mesta
8.6.2018:
1. Športové podujatia:
- mestský minimaratón: námestie/ park 8.00 – 10.00 hod.
- Memoriál R. Zongora vo futbale: umelé ihrisko V. ZŠ 8.00 – 12.00 hod.
- volejbalový turnaj dievčat: III. ZŠ 8.00 – 12.00 hod., pred turnajom slávnostné
odovzdanie zrekonštruovaného viacúčelového ihriska
- turnaj zmiešaných družstiev vo vybíjanej: IV. ZŠ 8.00 – 12.00 hod.
2. Oceňovanie žiakov ZŠ a SŠ:
- udelenie ceny primátora mesta najúspešnejším žiakom a študentom podľa štatútu
výročnej ceny: 10.30 – 11.15 hod. na námestí, na úvod krátky program CVČ
3. Kultúrny program:
- bábkové divadlo pre deti MŠ: MsKS 10.00-11.00 h.
- popoludňajší program ZUŠ, CVČ, MŠ, Čakanka: námestie 14.30 – 16.15 hod.
Propozície súťaží vypracuje a zverejní MsÚ – OŠMaTK, ceny (poháre, medaily, diplomy)
a nápoje pre súťažiacich a účinkujúcich zabezpečí MsÚ – OŠMaTK, návrhy na ocenenie
doručia školy na OŠMaTK formou návratky v termíne uvedenom na návratke, KŠMŠ ich
prerokuje 29.5.2018.
Komisia prerokovala a schválila návrh nového štatútu výročnej ceny primátora mesta
v oblasti vzdelávania a výchovy, ktorým sa rozširuje okruh kandidátov na ocenenie aj na
mládež do 30 rokov, ktorá nenavštevuje školy v Novom Meste n. V., a okruh navrhovateľov
sa rozširuje aj na ďalšie subjekty pracujúce s deťmi a mládežou.
K bodu 3
Riaditeľ IV. ZŠ informoval, že termín LŠHM pre 1. stupeň ZŠ sa stanoví po dohode
s riaditeľmi ostatných ZŠ a na MsÚ-OŠMaTK predloží návrh propozícií.
Predsedníčka komisie informovala, že súťaž žiakov v písaní esejí sa uskutoční v MK
12.6.2018 od 8.00 hod. Organizačné zabezpečenie dohodne s vedúcou MK a oznámi školám.
Riaditeľka MŠ informovala o plánovanom termíne detskej olympiády 25.5.2018, v prípade
nepriaznivého počasia sa olympiáda uskutoční v náhradnom termíne.
Riaditeľ ZUŠ informoval o organizačnom zabezpečení osláv 70. výročia ZUŠ 24.5.2018:
slávnostná časť spojená s oceňovaním zamestnancov o 14.00 hod. v ZUŠ, vernisáž výstavy
v MsKS o 16.00 hod., verejný koncert v MsKS o 17.00 hod.
Tajomník komisie informoval o organizačnom zabezpečení etapovej zastávky cyklojazdy Od
Tatier k Dunaju 24.5.2018 od 13.00 hod. – krátky program na pódiu zabezpečí CVČ, prijatie
pelotónu zabezpečí zást. primátora mesta
K bodu 4
Tajomník komisie informoval o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ a zápisu do MŠ
a o navrhovaných počtoch detí prijímaných do ZŠ a do MŠ na školský rok 2018/2019:
a) Materská škola:
Zapísaných 205 detí (r. 2017: 204), návrh na prijatie 186 detí (r. 2017: 197), na neprijatie 15
detí (r. 2017: 7), z toho 5 s trvalým bydliskom v inej obci, 2 s nástupom v r. 2019, 1 dieťa
s odporúčaním 0. ročníka.

Plán výkonov v šk. r. 2018/2019: 654 detí/ 30 tried (r. 2018: 656/30), 64 pedagogických
a odborných zamestnancov (z toho 62 učiteliek, 1 OZ-ŠpP a 1 asistentka učiteľa).
b) Základné školy
Zápis do 1. roč. – navrhovaný počet žiakov:
ZŠ-Tematínska ul.: 63 žiakov/ 3 triedy
ZŠ-Ul. kpt. Nálepku: 59 žiakov/ 3 triedy
ZŠ-Odborárska ul.: 39 žiakov/ 2 triedy v 1. roč. a 10 žiakov v 0. roč.
K bodu 5 - rôzne:
a) Riaditelia škôl navrhli, aby sa v rámci osláv Dňa učiteľov 28. marca poriadal slávnostný
program v MsKS v neskorších popoludňajších hodinách formou profesionálneho
divadelného predstavenia
b) Riaditeľka ZŠ, Ul. kpt. Nálepku informovala o termíne turnaja v bedmintone – 23.5.2018,
návrh propozícií pošle na OŠMaTK
c) Tajomník komisie informoval:
- o žiadosti organizátora štafetového behu naprieč Slovenskom The Run o partnerstvo
a pomoc pri organizačnom zabezpečení štafetovej odovzdávky 3.6.2018 v čase 1.44
hod. až 4.33 hod.
- o žiadosti organizátora M SR v orientačnom behu – šprinte štafiet zorganizovať
preteky 23.9.2018 na území mesta NMnV
d) Podpredsedníčka komisie informovala o slávnostnom odovzdaní úseku cyklotrasy Nové
Mesto n. V. – Horná Streda do užívania 25.5.2018 o 15.30 hod. Kultúrny program
zabezpečia IV. ZŠ a DFS Čakanka.
e) Riaditeľka Gymnázia M.R. Štefánika informovala:
- o prijímaní na 8-ročné gymnázium
- o 0. ročníku turnaja žiakov SŠ v malom futbale 12.5.2018, budúci ročník bude možno
otvorený aj pre žiakov ZŠ
- konštatovala, že účasť učiteľov GMRŠ na organizačnom zabezpečení športových
súťaží je neprimerane častá, čo neumožňuje riadne zabezpečiť vyučovanie TV, preto
bude potrebné zredukovať zapojenie učiteľov do športových súťaží
f) Riaditeľ ZŠ, Tematínska informoval, že škola bola vybraná na pilotné testovanie štvrtákov
z MAT a SJL

V Novom Meste nad Váhom dňa 15.5.2018
Zapísal: Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie

Podpis predsedníčky komisie :.................................................................

