MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia školstva, mládeže a športu

Zápisnica č. 3/2019
zo zasadnutia komisie dňa 14.5.2019
Prítomní: 8 členov komisie, t. j. 72,72% - viď prezenčná listina
riaditelia škôl podľa prezenčnej listiny
Ing. F. Mašlonka, zástupca primátora mesta
Program :
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia/ predseda komisie
2. Informácia o dokumentoch schválených na zasadnutí MsZ 30.4.2019/ informuje
podpredsedníčka komisie
3. Návrh dodatku č. 2 VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka...
a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov/ predkladá tajomník komisie
4. Informácia o výsledku zápisu do ZŠ a MŠ a návrh počtu prijatých žiakov/detí a tried pre
školský rok 2019/20/ predkladá tajomník komisie
5. Informácia o výberovom konaní na miesta riaditeľov škôl a ŠZ/ predkladá tajomník komisie
6. Návrh organizačného zabezpečenia podujatí/ predkladá tajomník komisie
a. Podujatia ku Dňu detí: súťažno-zábavné podujatie v parku J. M. Hurbana 31.5.2019
(piatok), športová olympiáda detí MŠ - športový areál V. ZŠ 28.5.2019
b. Podujatia ku Dňom mesta 7.-9.6.2019 /predkladá tajomník komisie:
c. Iné podujatia:
- LŠHM pre žiakov 1. st. ZŠ v ZŠ-Odborárska/ informuje riaditeľ ZŠ-Odborárska
- súťaž žiakov 9. roč. ZŠ v písaní esejí v MsK/ informuje podpredsedníčka komisie
7. Rôzne, diskusia
Schválenie uznesení
K bodu č.1:
Rokovanie otvorila a viedla podpredsedníčka komisie PhDr. Hejbalová, nakoľko predseda komisie
sa ospravedlnil zo zasadnutia.
Komisia schválila program rokovania bez pripomienok.
K bodu č. 2:
Podpredsedníčka komisie PhDr. Hejbalová informovala o dokumentoch schválených na zasadnutí
MsZ 30.4.2019: štatút mesta, rokovací poriadok komisií MsZ, etický kódex volených
predstaviteľov mesta, zásady odmeňovania poslancov MsZ.
Schválené dokumenty sú prístupné na webovom sídle mesta.
Tajomník komisie Mgr. Hevery predložil návrh, aby komisia v zmysle čl. 5 ods. 3 rokovacieho
poriadku komisií MsZ vytvorila z odborníkov z praxe - riaditeľov škôl a školských zariadení na
území mesta - ako svoj poradný orgán radu riaditeľov škôl a ŠZ, ktorú bude prizývať na svoje
zasadnutia.
Komisia návrh jednomyseľne schválila bez pripomienok.
K bodu č. 3:
Tajomník komisie Mgr. Hevery predložil na prerokovanie a pripomienkovanie návrh dodatku č. 2
VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka... a o určení výšky mesačných
príspevkov žiakov.

Účelom dodatku VZN je zosúladiť finančné pásma na nákup potravín pre školské jedálne určené v
nariadení mesta s novými finančnými pásmami určenými MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2019.
Namiesto súčasného 4. pásma sa navrhuje od 1.9.2019 nové 1. pásmo (najnižšie), v ktorom sú sumy
na nákup potravín na hlavné a doplnkové jedlá najbližšie k hodnotám v aktuálnom znení VZN.
Návrh bol prerokovaný aj s vedúcimi ŠJ, ktoré ho odporučili schváliť s pripomienkou, aby suma na
nákup potravín na desiatu pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ bola stanovená jednotne vo výške 0,50 eur.
Komisia schválila návrh dodatku VZN bez pripomienok.
K bodu č. 4:
Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o výsledku zápisu do ZŠ a MŠ a návrh počtu prijatých
žiakov/detí a tried pre školský rok 2019/20.
Z 220 zapísaných detí navrhuje MŠ prijať 179, neprijať z kapacitných dôvodov 41 detí, z toho 29
vo veku do 3 rokov a 12 vo veku 3 roky. Celkový plánovaný počet detí v nasledujúcom školskom
roku je 589 (o 17 viac ako v tomto školskom roku), počet tried a zamestnancov MŠ sa nemení (27
tried, 58 PZ a OZ).
Do 1. ročníka ZŠ bolo zapísaných spolu 248 detí, z toho 207 do verejných a 41 do cirkevnej ZŠ. Zo
zapísaných detí je 33 navrhnutých na odklad povinnej školskej dochádzky o 1 rok a 7 žiakov do
nultého ročníka.
Verejné ZŠ navrhujú prijať do 1. ročníka 183 žiakov vrátane 7 žiakov, ktorí navštevovali 0. ročník,
3 žiaci budú plniť PŠD osobitnou formou v zahraničí. Cirkevná ZŠ plánuje prijať do 1. ročníka 32
žiakov.
Komisia vzala informáciu na vedomie bez pripomienok.
K bodu č. 5:
Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o výberovom konaní na miesta riaditeľov škôl a ŠZ:
- Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ sa uskutočnilo 13.5.2019, zúčastnil sa ho 1 uchádzač. Rada
školy predloží návrh na vymenovanie primátorovi mesta.
- Do výberového konania na riaditeľa CVČ sa prihlásila 1 uchádzačka, ktorá však nesplnila
kvalifikačné predpoklady, a preto bude vyhlásené nové výberové konanie.
- Výberové konanie na riaditeľa ZŠ-Odborárska sa uskutoční 16.5.2019, prihlásil sa 1 uchádzač.
- Výberové konanie na riaditeľa ZŠ-Ul. kpt. Nálepku bude vyhlásené v mesiaci jún.
Komisia vzala informáciu na vedomie bez pripomienok.
K bodu č. 6:
Tajomník komisie Mgr. Hevery predložil návrh organizačného zabezpečenia podujatí:
a) Podujatia ku Dňu detí:
- súťažno-zábavné podujatie v parku J. M. Hurbana 31.5.2019 (piatok) – úvodný program
zabezpečí ZUŠ a CVČ, športové súťaže zabezpečí ZŠ-Odborárska
- športová olympiáda detí MŠ v športovom areáli V. ZŠ 28.5.2019 – organizačne zabezpečí MŠPoľovnícka
Riaditeľka CVČ navrhla do programu Dňa detí v parku doplniť interaktívny workshop
divadielka Louisiana, ktoré pôsobí v CVČ.
b) Podujatia ku Dňom mesta (7. - 9.6.2019):
Piatok: športový a kultúrny program v základných školách, v parku J.M. Hurbana, v MsKS
a na Námestí slobody od 8.00 do 22.00 hod. zakončený ohňostrojom. Hlavný hudobný hosť –
Peter Nagy
Sobota: Deň športu a zábavy v parku J.M. Hurbana
Nedeľa: sv. omša za mesto a občanov v r. k. kostole

Súčasťou programu bude tradičné oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov primátorom
mesta. Školy predložia návrhy na ocenenie formou návratky do 21.5.2019. Návrhy na ocenenie
prerokuje komisia na svojom zasadnutí 28.5.2019.
Členovia komisie v diskusii k návrhu programu odporučili nahradiť plánovaný koncert MKO
vzhľadom na jeho komorný charakter hudobnou skupinou z iného - populárneho žánru
a účinkovanie MKO zaradiť radšej do slávnostného rámca udeľovania ceny Osobnosť mesta.
Zástupca primátora mesta Ing. Mašlonka informoval, že tento podnet bude prerokovaný
v kultúrnej komisii a s MsKS, resp. MKO.
Oficiálny program bude zverejnený na webovom sídle mesta, návrhy a pripomienky možno
predkladať do piatku 17.5.2019.
Riaditelia ZŠ prerokovali návrh organizačného zabezpečenia atletických pretekov žiakov 1. st. ZŠ
a dohodli termín na 18.6.2019, organizačne zabezpečí súťaž ZŠ-Odborárska, ceny dodá MsÚ.
Podpredsedníčka komisie PhDr. Hejbalová informovala o organizačnom zabezpečení okresnej
súťaže žiakov 9. roč. ZŠ v písaní esejí – súťaž sa uskutoční v MsK 13.6.2019 od 8. 00 hod.
K bodu č. 7 – Rôzne, schválenie uznesení:
Bc. Vidlička požiadal o stanovisko k návrhu poslanca MsZ Bc. Kudlíka prerokovať v komisii výzvu
MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o dotáciu na praktickú dopravnú výchovu na DDI.
Mgr. Hevery vysvetlil, že mesto získalo dotáciu na tento projekt v r. 2018 a nie je predpoklad získať
ju aj v nasledujúcom roku po realizácii projektu.
Uznesenie č. 1:
Komisia školstva, mládeže a športu v zmysle čl. 5 ods. 3 rokovacieho poriadku komisií mestského
zastupiteľstva Nové Mesto nad Váhom
a) ustanovuje ako svoj poradný orgán radu riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorej členmi sú
riaditelia škôl a školských zariadení na území mesta Nové Mesto nad Váhom
b) ukladá pozývať členov rady riaditeľov škôl a školských zariadení na zasadnutia komisie
školstva, mládeže a športu s hlasom poradným
Zodpovedný: predseda a tajomník komisie
Uznesenie č. 2:
Komisia školstva, mládeže a športu:
a) schvaľuje návrh dodatku č. 2 VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov detí a žiakov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
b) odporúča predložiť návrh na prerokovanie a schválenie do mestskej rady a v mestského
zastupiteľstva v najbližších termínoch zasadnutí
Zodpovedný: tajomník komisie
V Novom Meste nad Váhom 15.5.2019.

PhDr. Kvetoslava Hejbalová
podpredsedníčka komisie

Mgr. Dušan Hevery
tajomník komisie

