Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu, kultúry a cirkví
v Trenčianskych Tepliciach - 02.11.2011
Prítomní:
PhDr. Marian Kočiš - predseda komisie
Mgr. Peter Vakoš
Zuzana Ďurmeková
Mgr. Jozef Šimún
Mgr. Monika Psotná
Mgr. Zdena Bunčáková – MsÚ (garant komisie – zapisovateľka)
Program :
1. Otvorenie
2. Hodnotiace správy - ZŠ A. Bagara, ZUŠ a MŠ za školský rok 2010/2011
3. Rozpočet na rok 2012 - návrhy a pripomienky členov komisie k tvorbe rozpočtu (dotácie, školstvo, šport,
kultúra)
4. Rôzne
5. Záver
1.
M. Kočiš:
- po privítaní oboznámil členov komisie s programom zasadnutia
- program aj materiál k prerokovaniu dostali členovia komisie e-mailovou poštou
2.
Hodnotiaca správa ZŠ Andreja Bagara za školský rok 2010/2011
M. Kočiš:
- vyzval riaditeľa ZŠ A. Bagara, ktorý je členom komisie, aby bližšie oboznámil prítomných s obsahom
Hodnotiacej správy ZŠ
- zaujímalo ho tiež, aký je záujem žiakov 9. ročníka o štúdium na SŠ, a či nie je v novom šk. roku problém so
žiakmi v 1. ročníku ZŠ
J. Šimún:
- v krátkosti oboznámil členom komisie s Hodnotiacou správou
- škola má v evidencií predbežný záujem žiakov 9. ročníka o štúdium na stredných školách, zatiaľ všetci žiaci
prejavili záujem študovať na SŠ
- v novom šk. roku nie sú žiadne problémy so žiakmi v 1. ročníku
M. Kočiš a Z. Ďurmeková:
- zaujímali sa o zabezpečenie vykurovania v ZŠ, a či sa znížili výdavky za teplo po zateplení budovy ZŠ
- či sa neuvažuje o zateplení budovy ZŠ aj zo zadnej strany
J. Šimún:
- zateplenie sa urobilo prostredníctvom financií z EU fondov a výška financií závisela od počtu detí v ZŠ
- o zateplení zadnej strany budovy sa zatiaľ neuvažuje, lebo na to nie sú financie
Z. Ďurmeková:
- z prednej strany je zateplená celá budova, to znamená časť, v ktorej sídli ZŠ aj časť, v ktorej sídli ZUŠ
a Osemročné súkromné gymnázium (OSG), prečo sa potom neuvádzal v žiadosti o financie z EU fondov aj počet
detí, ktoré navštevujú ZUŠ a OSG
M. Kočiš:
- zaujímalo ho ako je vykurovaná budova OSG a či platí OSG za teplo mestu alebo spoločnosti Termia s.r.o.
M. Psotná:
- kto je dodávateľom tepla - ak je ním SPP, tak je možné vybaviť zľavy za teplo
J. Šimún:
- celá budova školy má jeden vodomer a jeden kotol, OSG má vlastný iba elektromer
- spotreba vody a tepla sa prepočítava podľa počtu žiakov v ZŠ a v OSG
- dodávateľom tepla je spoločnosť Termia s.r.o.

ODPORUČENIE č. 1/02.11.2011
Komisia odporúča mestu (vlastníkovi budovy školy) zaviesť samostatné merače spotreby tepla a vody pre všetky
tri subjekty, ktoré sídlia v budove školy (ZUŠ, ZŠ a OSG). Ak nie je možné zavedenie samostatných meračov,
tak treba prehodnotiť financovanie spotreby tepla, energie a vody OSG, ZUŠ a ZŠ. Komisia poveruje garanta
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komisie zabezpečením materiálu, ktorý sa týka uhrádzania spotreby energie a tepla OSG vlastníkovi budovy
školy.
Hodnotiaca správa ZUŠ za školský rok 2010/2011
M. Kočiš:
- v krátkosti zhodnotil Hodnotiacu správu a vyzval prítomných, aby predniesli svoje pripomienky
Z. Ďurmeková:
- sa zaujímala, kde sú detašované pracoviská ZUŠ
Z. Bunčáková:
- od 1. septembra 2011 sú detašované pracoviská v Slatine nad Bebravou a v Motešiciach
- uvažuje sa o vytvorení aj ďalšieho detašovaného pracoviska (Krásna Ves)
M. Kočiš, Z. Ďurmeková:
- vyjadrili spokojnosť s výučbou v ZUŠ a prezentovaním sa žiakov na rôznych podujatiach
- ZUŠ osobne navštívili aj počas vyučovania
M. Kočiš:
- navrhol, aby deti ZUŠ robili koncerty aj na pešej zóne
P. Vakoš:
- poznamenal, že počas prázdnin, kedy je v meste najviac ľudí je takáto forma prezentovania sa detí ZUŠ ťažko
realizovateľná
Hodnotiaca správa MŠ za školský rok 2010/2011
M. Kočiš:
- k danej Hodnotiacej správe mal nasledujúce pripomieny
- na úvodnej strane, kde riaditeľka uviedla stanovisko RŠ by nemalo byť RŠ odporúča Mestu Trenčianske
Teplice správu schváliť, ale zastupiteľstvu
- v odseku 2.1. treba preformulovať vetu týkajúcu sa straty členstva v RŠ od septembra 2011
Z. Bunčáková:
- riaditeľka MŠ nemusí v Hodnotiacej správe uvádzať stanovisko RŠ
- RŠ má správu iba prerokovať
- na schválenie zriaďovateľovi predkladá správu riaditeľ školy
Z. Ďurmeková:
- zvyšuje sa počet sťažností rodičov detí z Trenčianskych Teplíc, ktoré neboli prijaté do MŠ z dôvodu nedostatku
miesta, pričom MŠ v Trenčianskych Tepliciach navštevujú aj deti z okolitých dedín
- prečo sa neuprednostnia deti z Trenčianskych Teplíc
Z. Bunčáková:
- pred zápisom detí do MŠ v šk. roku 2011/12 bola riaditeľka upozornená na to, aby uprednostnila deti
z Trenčianskych Teplíc
- po zápise riaditeľka informovala zriaďovateľa, že do MŠ prijala prednostne deti z Trenčianskych Teplíc
Členovia komisie žiadajú riaditeľku MŠ:
- Pripraviť zoznam detí MŠ v šk. roku 2011/2012. V zozname treba uviesť triedu a miesto bydliska dieťaťa.
- Pripraviť návrh koľko detí je možné ešte prijať do MŠ, aby bola využitá ďalšia pedagogická sila.
- Pripraviť návrh vytvorenia ďalšej triedy.
- Predložiť aktuálny zoznam členov RŠ pri MŠ

ODPORUČENIE č. 2/02.11.2011
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Hodnotiace správy ZŠ
Andreja Bagara, ZUŠ a MŠ za školský rok 2010/2011. Zároveň odporúča riaditeľke MŠ v budúcnosti venovať
väčšiu pozornosť formálnej stránke Hodnotiacej správy.
Za:5
Proti:0
Zdržal sa:0
3.
M. Kočiš:
- Bod programu týkajúci sa rozpočtu navrhol preložiť na ďalšie zasadnutie komisie, pretože dokiaľ nie je
schválený štátny rozpočet mestá a obce pôjdu v rozpočtovom provizóriu
- vyzval všetkých prítomných členov komisie, aby si do ďalšieho zasadnutia pripravili návrhy a pripomienky
k mestskému rozpočtu, ktorý sa týka školstva, športu, kultúry a dotácií
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4.
V bode rôzne členovia komisie diskutovali:
- o využívaní oddychovej zóny za budovou školy
- o možnosti daru primátora mesta deťom nielen pri 1.sv. prijímaní, ale aj pri konfirmácií
- o využívaní kina a bývalej čitárne a o nájomnej zmluve s Kúpeľmi Trenčianske Teplice a.s., ktorá sa týka
priestorov v Kúpeľnej dvorana
5.
V závere poďakoval predseda komisie všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.
Zapísala: Mgr. Z. Bunčáková,dňa:02.11.2011

PhDr. Marian Kočiš
predseda komisie

