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: 13.9.2018 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254
Prítomní – viď prezenčná listina.
Program :
1. Organizačné, materiálne, finančné a personálne zabezpečenie nového školského roka
v školách a ŠZ, informácia o zmene v sieti škôl a ŠZ, voľba rady školy v MŠ na nové
funkčné obdobie, program Obedy zadarmo/ Mgr. Hevery, riaditelia škôl a ŠZ
2. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 – 2027: informácia
o implementačnom pláne/ Mgr. Hevery, riaditelia škôl
3. Informácia o výsledkoch testovania deviatakov / Mgr. Hevery
4. Návrhy na slávnostné ocenenie pedagogických zamestnancov pri príležitosti Svetového
dňa učiteľov a organizačné zabezpečenie podujatia (5.10.)/ Mgr. Hevery
5. Organizačné zabezpečenie a propozície školských súťaží:
a) 20. roč. LŠHM pre 2. st. ZŠ a pre SŠ (garanti: SŠ sv. Jozefa, SPŠ) / Mgr. Hevery, riad.
škôl - garanti
b) Organizačné zabezpečenie súťaže technickej zručnosti žiakov ZŠ / riad. SPŠ
c) Volejbalový turnaj žiakov a žiačok SŠ / Mgr. Pavlíček
6. Návrh podujatí k 100. výr. vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov / PhDr.
Hejbalová, Mgr. Hevery
7. Rôzne, diskusia
K bodu 1
Riaditelia škôl informovali o organizačnom a personálnom zabezpečení nového školského
roka 2018/2019.
Mgr. Hevery informoval:
- o zmene v sieti škôl k 1.9.2018 – zrušenie EP MŠ J. Kollára 4 a zriadenie cirkevnej MŠ ako
organizačnej zložky SŠ sv. Jozefa
- o zabezpečení zberu údajov o žiakoch a zamestnancoch podľa stavu k 15.9.2018 na účely
financovania škôl r. 2019 – školy dostali písomné usmernenie MsÚ-OŠMaTK
- o organizačnom zabezpečení ustanovenia rady materskej školy na nové funkčné obdobie
- o pripravovanom vládnom sociálnom opatrení Obedy zadarmo pre žiakov ZŠ a deti MŠ
v predškolskom veku
K bodu 2
Mgr. Hevery informoval o schválenom Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania
2018 – 2027 a o jeho implementačnom pláne. Materiál je zverejnený na webovej stránke
MŠVVaŠ SR
K bodu 3
Mgr. Hevery informoval o výsledkoch testovania deviatakov T 9:
Priemerná percentuálna úspešnosť verejných ZŠ v Novom Meste nad Váhom bola v roku
2018 v porovnaní s národným priemerom:
- v matematike o 7,3 percentuálneho bodu vyššia ako národný priemer (v roku 2017 vyššia
o 4,9 percentuálneho bodu)

- v slovenskom jazyku a literatúre o 6,6 percentuálneho bodu vyššia ako národný priemer (v
roku 2017 vyššia o 3,0 percentuálneho bodu)
Z novomestských základných škôl dosiahli najvyššiu percentuálnu úspešnosť riešení
v matematike ZŠ, Odborárska ul. – 72,2 % úspešných riešení (v r. 2017: ZŠ, Odborárska 62,3% ), v slovenskom jazyku a literatúre: ZŠ, Odborárska ul. – 77,4 % úspešných riešení (v
r. 2017 ZŠ, Odborárska - 71,2).
Celoštátny priemer prekonali všetky verejné ZŠ v Novom Meste nad Váhom. Výsledky ZŠ,
Odborárska ul. boli celkovo v matematike aj v slovenskom jazyku nadpriemerné. Žiaci tejto
ZŠ dosiahli vyššie % úspešných riešení, ako bol celoštátny priemer základných škôl, priemer
najúspešnejšieho Trenčianskeho kraja (60,3% MAT, 65,7% SJL), priemer najúspešnejšieho
okresu (v MAT okres Bratislava I – 67,5%, v SJL okres Košice I – 71,7 %) aj priemer okresu
Nové Mesto nad Váhom (58,8 % v MAT a 63,9 % v SJL).
K bodu 4
Mgr. Hevery informoval o organizačnom zabezpečení slávnostného oceňovania pedagógov
primátorom mesta pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.
Slávnostné zasadnutie komisie a rady riaditeľov spolu s ocenenými pedagógmi bude
5.10.2018 v ZUŠ. Riaditelia škôl predložia návrhy na ocenenie formou návratky, ktorú im
zašle MsÚ-OŠMaTK. Kultúrny program zabezpečí ZUŠ, ceny a kvety MsÚ-OŠMaTK.
K bodu 5
Členovia komisie prerokovali a schválili organizačné zabezpečenie školských súťaží:
a) 20. roč. LŠHM pre žiakov 2. st. ZŠ a SŠ:
Garanti: SŠ sv. Jozefa, SPŠ, miesto a termín (viď propozície): štadión AFC, 27.-28.9.2018
Propozície zašle MsÚ-OŠMaTK na všetky školy
Diplomy, ceny, občerstvenie: zabezpečí MsÚ-OŠMaTK
b) Súťaž technickej zručnosti žiakov ZŠ v SPŠ – termín a pozvánky zabezpečí riaditeľ SPŠ
c) volejbalový turnaj žiakov a žiačok SŠ o pohár primátora mesta v športovej hale:
26.10.2018 ako súčasť podujatí k 100. výročiu ČSR. Diplomy, poháre a pitný režim
zabezpečí MsÚ-OŠMaTK.
K bodu 6
Podpredsedníčka komisie informovala o pripravovaných podujatiach k 100. výročiu vzniku
spoločného štátu Čechov a Slovákov:
- slávnostný program pre žiakov SŠ v MsKS a výstava k 100. výročiu ČSR
- medzinárodný volejbalový turnaj žiakov a žiačok SŠ mesta Nové Mesto nad Váhom
a mesta Uherský Brod v športovej hale
- koncert HS Kollárovci na námestí
- festival zborových spevov
K bodu 8 – rôzne – diskusia:
Mgr. Hevery informoval:
- o jednorazovom štátnom sviatku 100. výročia Martinskej deklarácie 30.10.2018 –
o prípadnom udelení riaditeľského voľna sa dohodne zriaďovateľ s riaditeľmi škôl
- o zamietavom stanovisku k žiadosti o inštalovanie germicídnych žiaričov v materských
školách
Ing. Kučera informoval o výstave Stredoškolák 4.-5.10.2018 v Trenčíne – termín koliduje
s plánovaným oceňovaním pedagógov k SDU, treba zvážiť prípadný posun termínu
oceňovania
V Novom Meste nad Váhom dňa 13.9.2018
Zapísal: Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie
Podpis predsedníčky komisie: ...................................................................

