MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia školstva, mládeže a športu

Zápisnica č. 5/2019
zo zasadnutia komisie dňa 5.9.2019

Prítomní: 10 členov komisie, t. j. 90,90 % - viď prezenčná listina
Ing. F. Mašlonka, zástupca primátora mesta
Program :
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia/ predseda komisie
2. Organizačné a personálne zabezpečenie školského roka 2019/2020 v školách a ŠZ, zmena
v sieti elokovaných pracovísk ZUŠ/ informuje tajomník komisie a riaditelia škôl a ŠZ
3. Návrh dodatku č. 3 VZN č. 8/2018/ predkladá tajomník komisie
4. Návrh 3.zmeny programového rozpočtu mesta – P9-Vzdelávanie/ predkladá tajomník komisie
5. Informácia o výsledkoch testovania T9 v šk. r. 2018/2019, opatrenia na zlepšenie/ informuje
tajomník komisie, riaditelia ZŠ
6. Návrhy na slávnostné ocenenie pedagogických zamestnancov pri príležitosti Svetového dňa
učiteľov a organizačné zabezpečenie podujatia/ informuje tajomník komisie
7. Organizačné zabezpečenie školských súťaží :
- 21. roč. LŠHM pre žiakov 2. st. ZŠ a žiakov SŠ (garanti: IV. ZŠ, SOŠ Piešťanská)/
informuje tajomník komisie
- súťaž technickej zručnosti žiakov ZŠ/ informuje podpredsedníčka komisie, riaditeľ SPŠ
- volejbalový turnaj žiakov SŠ/ informuje predseda komisie
8. Rôzne, diskusia
- návrh podujatí k 101. výročiu vzniku ČSR
- programové zabezpečenie „príchodu Mikuláša“ a vianočných trhov
- návrh všeobecne záväzného nariadenia o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
9. Schválenie uznesení/ predseda komisie

K bodu č. 1:
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Ján Pavlíček. Komisia schválila program
rokovania bez pripomienok.
K bodu 2
Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval:
- o legislatívnych zmenách v školstve od 1.9.2019: nový zákon o pedagogických zamestnancoch,
zmeny v odmeňovaní od 1.9.2019
- o výsledku výberového konania na miesto riaditeľa školy v ZŠ-Odborárska, ZŠ-kpt. Nálepku,
ZUŠ, CVČ: vo funkcii pokračujú doterajší riaditelia škôl
- o počte detí, žiakov a tried v ZŠ, MŠ, ŠKD v šk. roku 2019/2020, o personálnom a organizačnom
zabezpečení škôl: 1510 žiakov/ 70 tried ZŠ (nárast o 47 žiakov/ 3 triedy v ZŠ-Tematínska), 595
detí/ 27 tried MŠ (nárast o 20 detí), zvýšenie počtu žiakov a oddelení ŠKD v ZŠ-Tematínska
- o pripravovanej zmene v sieti škôl: zmena adresy elokovaného pracoviska ZUŠ v Kočovciach,
obec ešte vybavuje potrebné stanoviská k novým priestorom
- o zbere údajov o žiakoch a zamestnancoch na účely financovania škôl r. 2020: podľa evidenčného
počtu detí a žiakov k 15.9.2019 sa financujú školy a ŠZ v originálnej kompetencii obcí

- o poskytovaní „obedov zadarmo“ v ZŠ od 2.9.2019 a o súvisiacich opatreniach škôl: rozšírenie
kapacity ŠJ ZŠ-Ul. kpt. Nálepku, zvýšenie počtu zamestnancov ŠJ prostredníctvom projektu
ÚPSVaR zavedenie čipového systému na evidenciu žiakov a obedov
Riaditelia škôl zriadených mestom informovali:
- o príprave škôl na nový školský rok – o stavebných úpravách a iných prácach v školách počas
prázdnin
- o prvých skúsenostiach ZŠ so zavedením obedov zadarmo
- ZŠ-Odborárska bude do 31.08.2022 realizovať národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii
detí a žiakov“ dotovaný zo ŠR, ZŠ-Tematínska a ZŠ-kpt. Nálepku pokračujú v realizácii
národného projektu dotovaného zo ŠR „V ZŠ úspešnejší“ a bol schválený aj ich projekt
rekonštrukcie odborných učební
Riaditelia stredných škôl informovali:
Riaditeľ SPŠ Mgr. Rebro: v škole sa t. č. rekonštruujú komunikácie - prístup do školy je
obmedzený, prevádzka bazéna by sa mala začať v polovici septembra, prevádzka bazéna pre
verejnosť cez víkend závisí od podmienok spolufinancovania dohodnutých s mestom
Riaditeľ GMRŠ Mgr. Pavlíček: od šk. roka 2019/2020 sa začína v GMRŠ so štúdiom v nemeckej
bilingválnej sekcii
K bodu 3
Tajomník komisie Mgr. Hevery predložil na prerokovanie návrh dodatku č. 3 VZN č. 8/2018
o určení výšky FP na žiaka a určení výšky mesačných príspevkov žiakov, na základe ktorého bude
vykonaná zmena rozpočtu škôl a ŠZ v originálnej kompetencii.
Komisia návrh schválila.
K bodu 4
Tajomník komisie Mgr. Hevery predložil na prerokovanie návrh 3. zmeny programového rozpočtu
mesta v programe P9-Vzdelávanie, v ktorej sú zahrnuté najmä:
- zvýšenie príjmov z normatívnych a nenormatívnych príspevkov zo ŠR pre ZŠ
- zvýšenie vlastných príjmov škôl (školné, stravné, nájomné...)
- zníženie dotácie na žiaka podľa dod. č. 3 VZN č. 8/2018 vo väzbe na účelovú dotáciu ÚPSVaR na
ON 5 kuchárok zamestnaných v ŠJ od 1.9.2019 v rámci opatrenia „obedy zadarmo“
- zvýšenie výdavkov škôl vo väzbe na zvýšené príjmy, a to najmä na úpravu rozpočtu ON na
základe úpravy platov PZ od 1.9.2019 podľa zákona č. 224/2019, na úhradu výdavkov na
rozsiahlejšiu údržbu a stavebné úpravy v školách počas letných prázdnin
Komisia návrh schválila.
K bodu 5
Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o výsledkoch celoplošného testovania deviatakov T 9:
Priemerná celoslovenská percentuálna úspešnosť riešení úloh v roku 2019 bola 63,1% v matematike
a 62,3% v slovenskom jazyku.
Priemerná percentuálna úspešnosť verejných ZŠ v Novom Meste nad Váhom bola v porovnaní s
národným priemerom:
- v matematike o 2,9 percentuálneho bodu nižšia ako národný priemer (v roku 2018 vyššia o 7,3
percentuálneho bodu)
- v slovenskom jazyku a literatúre o 5,0 percentuálneho bodu vyššia ako národný priemer (v roku
2018 vyššia o 6,6 percentuálneho bodu)
Z novomestských základných škôl dosiahli najvyššiu percentuálnu úspešnosť riešení v matematike
ZŠ-kpt. Nálepku – 66,8 % úspešných riešení (v r. 2018: ZŠ, Odborárska - 72,2% ), v slovenskom
jazyku a literatúre ZŠ-Odborárska ul. – 75,2 % úspešných riešení (r. 2018 ZŠ-Odborárska - 77,4%).

K bodu 6
Tajomník komisie 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 7.10.2019
o 14.00 hod. v galérii ZUŠ. Riaditelia škôl predložia návrhy na ocenenie formou návratky,
uzávierka návrhov je 23.9.2019 o 14.00 hod.
K bodu 7
Komisia prerokovala organizačné zabezpečenie školských súťaží:
a) 21. roč. LŠHM o pohár primátora mesta pre žiakov 2. st. ZŠ a žiakov SŠ:
Garanti: ZŠ-Odborárska, resp. SOŠ-Piešťanská
Miesto a termín: štadión AFC 26. a 27.9.2019
Propozície: návrh bol zaslaný školám, upravia ho garanti (návrh rozhodcov prerokovať
individuálne) a doručia na MsÚ-OŠMaTK do 13.9.2019, MsÚ-OŠMaTK ich následne zašle na
všetky školy
Diplomy, ceny, občerstvenie: zabezpečí MsÚ-OŠMaTK
Riaditeľ ZŠ-Odborárska PaedDr. Jeřábek navrhol zorganizovať súťaž v kategórii ZŠ v športovom
areáli ZŠ-Odborárska. O mieste konania pretekov v kategórii ZŠ sa rozhodne podľa dohody
riaditeľov ZŠ do 13.9.2019.
b) Súťaž technickej zručnosti žiakov ZŠ okresu Nové Mesto nad Váhom:
Termín a miesto: SPŠ, termín (október) upresní riaditeľ školy po dohode s podpredsedníčkou
komisie
Propozície: vypracuje a pošle SPŠ na ZŠ v okrese a MsÚ-OŠMaTK
Diplomy, ceny: zabezpečí SPŠ v spolupráci s podpredsedníčkou komisie
c) Volejbalový turnaj žiakov a žiačok SŠ o pohár primátora mesta v športovej hale:
Termín a miesto: 25.10.2019 v športovej hale
Propozície: vypracuje GMRŠ, na SŠ pošle MsÚ-OŠMaTK
Diplomy, poháre a pitný režim: zabezpečí MsÚ-OŠMaTK.
K bodu 8 - rôzne
Predseda komisie Mgr. Pavlíček informoval, že GMRŠ pripravuje oslavy 100. výročia školy:
termín 27.11.2019
Riaditeľ SPŠ Mgr. Rebro informoval, že SPŠ pripravuje oslavy 70. výročia založenia školy:
Termín 28.10.2019
Riaditeľka CVČ PhDr. Heveryová informovala o príprave galavečera CVČ: predpokladaný termín
8.11.2019
Riaditeľ ZUŠ Bc. Rýdzi informoval o dokončení hudobného nahrávacieho štúdia, plánuje
slávnostné odovzdanie do prevádzky, termín upresní.
Tajomník komisie informoval o návrhu pripomenutia 101. výročia vzniku ČSR – mesto pozve na
volejbalový turnaj žiakov SŠ aj súťažné družstvo z partnerského mesta. Riaditelia škôl neodporučili
oslavy vzniku ČSR organizovať každoročne v rozsahu ako pri okrúhlom výročí roku 2018 alebo
ako predminulý rok, odporučili radšej teraz zamerať pozornosť na okrúhle 100. výročie založenia
SND (začiatok činnosti 1.3.1920).
Zástupca primátora mesta Ing. Mašlonka informoval, že:
- návrh programu vianočných trhov bol rámcovo načrtnutý na rokovaní s riaditeľkou MsKS a bude
predmetom najbližšieho rokovania kultúrnej komisie, ktorá bude gestorom podujatí. V programe
sa počíta s programovými príspevkami žiakov škôl a školských zariadení ako v minulých rokoch

- návrh VZN o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov je potrebné dopracovať, preto ešte
nie je vhodné zaradiť ho na rokovanie komisií
K bodu 9 – Schválenie uznesení:
Uznesenie č. 1:
Komisia školstva, mládeže a športu schválila:
- návrh dodatku č. 3 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
- návrh 3. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2019 v programe 9-Vzdelávanie
a odporúča predložiť návrhy na prerokovanie a schválenie v mestskom zastupiteľstve v najbližšom
termíne jeho zasadnutia
Zodpovedný: tajomník komisie
Uznesenie č. 2:
Komisia školstva, mládeže a športu schválila:
- návrh technicko-organizačného zabezpečenia podujatia k Svetovému dňu učiteľov – slávnostné
ocenenie pedagógov
- návrh technicko-organizačného zabezpečenia školských súťaží:
a) 21. ročníka letných športových hier žiakov ZŠ a SŠ o pohár primátora mesta
b) volejbalového turnaja žiakov a žiačok SŠ o pohár primátora mesta
c) súťaže technickej zručnosti žiakov ZŠ
a ukladá zabezpečiť tieto podujatia podľa TOZ a propozícií
Zodpovedný: predseda, podpredsedníčka a tajomník komisie

V Novom Meste nad Váhom 5.9.2019.

Mgr. Ján Pavlíček
predseda komisie

Mgr. Dušan Hevery
tajomník komisie

