Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu, kultúry a cirkví
v Trenčianskych Tepliciach - 22.05.2013
Prítomní:
Mgr. Dušan Malko - predseda komisie
PhDr. Marian Kočiš
Bc. Barbora Smolková
Mgr. Ján Hudec
Mgr. Zdena Bunčáková - MsÚ (garant komisie - zapisovateľka)
Prizvaní:
Mgr. Jozef Šimún - riaditeľ ZŠ A. Bagara
Daniel Ježík - štatutár (zriaďovateľ) SŠG
Program :
1. Otvorenie
2. Prerokovanie požiadavky Súkromného športového gymnázia (prenájom priestorov v budove ZŠ A. Bagara)
3. Prehodnotenie žiadostí o dotáciu z Grantového programu mesta na rok 2013
4. Rôzne
5. Záver
1.
D. Malko:
- privítal členov komisie ako aj prizvaných hostí a oboznámil ich s programom zasadnutia
- členovia komisie súhlasili s programom zasadnutia
za:4, proti:0, zdržal sa:0
2.
D. Malko:
- oboznámil členov komisie s požiadavkou SŠG, ktorá sa týkala prenájmu priestorov v ZŠ A. Bagara
- informoval o pracovnom stretnutí členov komisie so zástupcami SŠG, ktoré sa uskutočnilo 14.5.2013
- informoval o výsledkoch rokovania zriaďovateľa SŠG so zriaďovateľom ZŠ A. Bagara, ktoré sa uskutočnilo
v roku 2012
- požiadal prizvaných p. Ježíka a p. Šimúna, aby sa vyjadrili k danému bodu programu
D. Ježík:
- informoval o výsledkoch rokovania s Mestom Trenčianske Teplice (zriaďovateľom ZŠ A. Bagara), ktoré sa
uskutočnilo 30.8.2012 - výsledkom rokovania bola dohoda o vykonaní priestorového auditu v budove ZŠ A.
Bagara
- dodnes nemá informácie, či sa priestorový audit uskutočnil
- ak bude treba dá urobiť priestorový audit ZŠ A. Bagara na vlastné náklady
- informoval o odporučení ŠŠI - rozšíriť priestory SŠG a rokovať so zriaďovateľom ZŠ o prenajatí ďalších
priestorov
- myslí si, že v ZŠ sú ešte voľné priestory
- informoval o športových aktivitách SŠG, ktoré majú význam aj pre mesto
- ak nezískajú do prenájmu nové priestory, tak SŠG odíde z mesta do inej obce alebo iného mesta
- SŠG chýbajú priestory na vytvorenie učební
- ideálne by bolo prenajatie priestorov, v ktorých teraz sídli ZUŠ
- dá ďalšiu žiadosť zriaďovateľovi ZŠ o vykonanie priestorového auditu v ZŠ
J. Šimún:
- už rokoval s riaditeľom SŠG ohľadom prenájmu priestorov v budove ZŠ
- prečítal svoje stanovisko k využitiu priestorov v budove ZŠ, ktoré predložil zriaďovateľovi ZŠ už v roku 2012
- trvá na svojom stanovisku z roku 2012 a nesúhlasí s prenajatím priestorov budovy ZŠ SŠG z dôvodu
očakávaného zvýšenia tried a učební pre žiakov ZŠ (stanovisko je prílohou zápisnice)
- v priestoroch, o ktoré má záujem SŠG sa nachádza kancelária/kabinet vedúcej CVČ, odborná učebňa Nbv
a Etv, učebňa anglického jazyka a učebňa dramatiky
- od roku 2014 sa pripravujú zmeny v počte žiakov v triedach a skupinách
- škola bude musieť zvýšiť počet učební na úkor kabinetov
- od riaditeľky MŠ má informácie, že nasledujúce 4 roky bude vyšší počet detí, ktoré pôjdu do prvého ročníka
- ročníky bude treba deliť, čo znamená zvýšenie počtu tried
- celá budova školy (vrátane priestorov, kde sídli ZUŠ a SŠG) má 22 tried a je pre 660 žiakov
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- zaujímal sa o to, s akým nárastom žiakov počíta SŠG v budúcnosti
- myslí si, že spolupráca ZŠ s SŠG je nadštandardná pretože SŠG využíva odbornú učebňu v ZŠ, telocvične,
prechod cez ŠKD do budovy ZŠ a do jedálne
J. Hudec:
- si myslí, že ZŠ nevyužíva všetky priestory efektívne
- SŠG dá urobiť priestorový audit na vlastné náklady, ale v prvom rade sa chcú dohodnúť s mestom a ZŠ
- priestory v SŠG potrebujú riešiť čo najskôr
- chcel by rozšíriť spoluprácu SŠG s mestom a ZŠ
- myslí si, že súkromné školy nie sú v súčasnosti docenené a voči týmto školám sú stále výhrady
- funkcionári SŠG musia využívať spoločne jednu miestnosť ako riaditeľňu aj pracovňu
- navrhuje preveriť v matrike mesta, či počas nasledujúcich 6 rokov je nárast detí v meste
D. Malko:
- podľa informácií riaditeľa ZŠ škola bude v budúcnosti potrebovať všetky priestory pre svojich žiakov, pretože
je predpoklad, že do roku 2016 bude počet žiakov stúpať
- nevie si predstaviť, ako a kto má vykonať priestorový audit
- komisia môže dať odporučenie, aby SŠG opäť rokovalo so zriaďovateľom ZŠ
- predstavitelia SŠG sa musia dohodnúť so zriaďovateľom ZŠ o spôsobe a financovaní priestorového auditu,
lebo komisia o tom nemôže rozhodovať
M. Kočiš:
- SŠG je plus pre mesto
- mesto je zriaďovateľom ZŠ a komisia musí hájiť záujmy ZŠ
- komisia bude zastávať stanovisko riaditeľa ZŠ, lebo potreba školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, je na
prvom mieste
- pre komisiu je smerodajné stanovisko riaditeľa ZŠ
- riešenie požiadavky SŠG je v kompetencií zriaďovateľa

Uznesenie č. 1/22.05.2013
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví zobrala na vedomie stanovisko riaditeľa ZŠ A. Bagara, ktoré sa týka
využitia priestorov v budove ZŠ a stanovisko zriaďovateľa SŠG, ktorému odporúča znova rokovať so
zriaďovateľom ZŠ ohľadom priestorového auditu a spoločne hľadať konečné riešenie problému SŠG.
(Stanovisko riaditeľa ZŠ je prílohou zápisnice).
za:4, proti:0, zdržal sa:0
3.
D. Malko:
- oboznámil členov komisie so žiadosťami o dotácie z Grantového programu mesta na rok 2013
- vyzval členov, aby sa vyjadrili k jednotlivým žiadostiam
- oznámil, že CVČ sv. Tarzícia zrušilo florbalový turnaj Czek open 2013, na ktorý žiadali dotáciu
- po diskusií k danému bodu programu členovia komisie prijali nasledujúce uznesenie

Uznesenie č. 2/22.05.2013
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča podporiť nasledujúce žiadosti o dotáciu:
G ranty na činnosť organizácií v oblasti kultúry:
OZ Bagar - Koncert porozumenia - 600,00€
ZO SZPB - Oslava štátnych sviatkov, pamätných dní, spomienkové akcie - 350,00€
MO Matice slovenskej - Vedomostná súťaž žiakov ZŠ A. Bagara - pri príležitosti 1150, výročia Cyrila a
Metoda + Slávnostná akadémia/pre verejnosť/ venovaná výročiu príchodu Cyrila a Metoda - 250,00€
MO Matice slovenskej - Žena, poézia a kvet - literárno-hudobné podujatie z príležitosti MDŽ - 100,00€
MO Matice slovenskej - Deň Ústavy SR - 200,00€
JD Trenčianske Teplice - Výstava obrazov umelcov z nášho kraja - 100,00€
JD Trenčianske Teplice - Žena a poézia - 100,00€
CVČ sv. Tarzícia - Letný tábor 2013 - 1200,00€
Dotácie na športové podujatia:
ŠK TCTT - TEJT U16 School lobik 2013 - medzinár. tenisový turnaj do 16 r.- 500,00€
ŠK TCTT - Letné tenisové tábory 2013 - 500,00€
JD Tr. Teplice - Poznávací športovo-relaxačný deň - 100,00€
Dotácie na školské aktivity:
CVČ ZŠ A. Bagara - Medzinárodné trojstretnutie - 1000,00€
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Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví neodporúča podporiť nasledujúce žiadosti o dotáciu:
G ranty na činnosť organizácií v oblasti kultúry:
OZ Bagar - Živý odkaz Cyrila a Metoda
Dotácie na športové podujatia:
Súkromné športové gymnázium - Stolnotenisový turnaj O pohár primátora mesta
CVČ sv. Tarzícia - Florbalový turnaj Czech open 2013 - podujatie zrušené organizátorom
za:4, proti:0, zdržal sa:0

4.
J. Hudec:
- informoval, že od 27.5.2013 začínajú ústne maturitné skúšky v SŠG a pozval členov komisie, aby sa prišli
pozrieť na priebeh maturitných skúšok
5.
Predseda komisie školstva, športu, kultúry a cirkví poďakoval prítomným členom za účasť a zasadnutie ukončil.

Napísala: Mgr. Z. Bunčáková,dňa:22.05.2013

Mgr. Dušan Malko
predseda komisie

Príloha k zápisnici

Využitie tried v pavilónoch C, D, tretie nadzemné podlažie.
V uvedenom priestore sa nachádzajú: 1 kancelária, 3 triedy
Kancelária: je zároveň kabinetom, ktorý patrí dvom zamestnancom ŠSZČ
1. trieda: toho času sklad učebníc, od budúceho školského roku odborná učebňa náboženskej
a etickej výchovy (zodp. P. Mihálik)
2. trieda: učebňa anglického jazyka
vybavenie - interakívna tabuľa, notebook, pripojenie na NET, prehrávacia technika
zvukových médií, nástenné tabule - gramatika ANJ, nástenky,
využívanie IKT v učebni anglického jazyka prispieva k variabilnosti vyučovacích metód na
hodinách, vdaka internetu je umožnené dávať žiakom aj príklady zo života a rýchle
overovanie slovnej zásoby na online slovníkoch, s ktorými sa žiaci učia efektívne
pracovať.

Túto

učebňu využívajú

primárne žiaci tretieho až deviateho

ročníka

minimálne 20 hodín týždenne a okrem vyššie uvedenej IKT obsahuje aj rôzne grafické
pomôcky, akými sú nástenné tabuľky gramatického a konverzačného charakteru a plochu
vyhradenú na prezentáciu prác žiakov, (zodp. sl. Kňažková)
3. trieda: učebňa dramatiky
vybavenie - divadelné kulisy, paravany, kostýmy, bábkové divadlo, bezbariérová úprava
učebne
využitie - na zážitkové učenie na 1. stupni ZŠ
- výučbu nového predmetu Detské divadlo v 3. a 4. ročníku
-vyučovanie predmetu Školienka v 1. triedach
- výučba detskej literatúry v 2. - 4. ročníku - práca s mimočítankovou literatúrou v čítaní s
porozumením a jej dramatizáciou
dramatická výchova na II. Stupni
J. Šimún

