Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu a kultúry
v Trenčianskych Tepliciach - 08.12.2014
Prítomní:
Mgr. Tatiana Draková – predsedníčka komisie
Ing. Katarína Holá
Ing. Jaroslav Ružička
Ing. Marián Takáč
Roman Krištoff
Mgr. Zdena Bunčáková – MsÚ (garant komisie – zapisovateľka)
Prizvaní:
Mgr. Jozef Šimún - riaditeľ ZŠ A. Bagara
Mgr. Mariana Horilová
Daniela Fialová
Program :
1. Otvorenie
2. Prerokovanie hodnotiacej správy ZŠ, ZUŠ a MŠ za šk. rok 2013/2014
3. Prerokovanie návrhu VZN č. .../2014 o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku
a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území mesta Trenčianske Teplice
4. Rôzne
Bod 1:
Mgr. T. Draková:
- privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia
- členovia komisie súhlasili s programom zasadnutia bez pripomienok
za:5, proti:0, zdržal sa:0
Bod 2:
Mgr. T. Draková:
- požiadala riaditeľov škôl, aby v krátkosti doplnili informácie k hodnotiacim správam a informovali členov
komisie o činnosti škôl
- následne vyzvala prítomných členov komisie, aby svoje otázky bodu programu smerovali priamo k riaditeľom
škôl
ZŠ:
Mgr. J. Šimún:
- informoval o činnosti školy a školských stredísk, o spôsobe financovania školy a školských stredísk, o počte
žiakov v ZŠ A. Bagara (220 žiakov)
- počet žiakov sa pravdepodobne dlhodobo nezmení
- počet učiteľov sa tiež výrazne nezmení ani v budúcom šk. roku
- otázna do budúcnosti zostáva ŠKD – počet tried sa pravdepodobne o dva roky zníži
- informoval o rekonštrukciách v ZŠ, ktoré vykonalo mesto (bazén, osvetlenie, športový areál, amfiteáter)
- vykonala sa regulácia vykurovania, ale nie je možné odstaviť vykurovanie v niektorých blokoch po ukončení
vyučovania
- všetky triedy sa vykurujú do 17tej, dokedy neskončí činnosť v ŠKD a CVČ
- aj keď sa značne znížila potreba financií na energie, škola ešte potrebuje od zriaďovateľa dofinancovanie
energií za rok 2014
Ing. M. Takáč:
- zaujímalo ho, či sa nedajú ušetriť financie, ak by sa od ukončenia vyučovania do 17tej vykurovali iba niektoré
triedy
- či by sa ušetrené financie nemohli využiť niekde inde
Mgr. T. Draková:
- zaujímala sa o to, kto je dodávateľom elektrickej energie v ZŠ a na akú dobu je podpísaná zmluva
s dodávateľom
- zaujímala sa o plánovanú rekonštrukciu laboratórií v ZŠ
Mgr. J. Šimún:
- nie je možné oddelenie vykurovania v niektorých triedach, lebo vykurovanie je centrálne pre celú školu
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- regulátory na radiátoroch sú nastavené na teplotu 22-23˚C a sú zablokované, aby s nimi nemanipulovali žiaci
počas prestávky
- dodávateľom el. energie je MAGNA ENERGIA a.s. a zmluva o dodávke je na dva roky
- v pláne je rekonštrukcia laboratórií aj rekonštrukcia spojovacej časti a telocviční
Mgr. T. Draková a Ing. M. Takáč:
- sa zaujímali o to, akú snahu vynakladá škola na získanie vyššieho počtu žiakov v ZŠ
- či nie je možné vytvorenie špecializovanej triedy napr. s výučbou jazykov
- či škola nemôže ponúknuť niečo nové, aby prilákala viac detí z okolitých obcí
Mgr. J. Šimún:
- školy majú k dispozícií voľnú dotáciu hodín na predmety – môžu ju využiť na posilnenie niektorých predmetov
alebo vytvoriť úplne nové predmety
- v súčasnosti sú povinné dva cudzie jazyky, ale iba 50% detí má na to, aby zvládlo dva jazyky
- nevidí výhody vytvorenia špecializovanej triedy na jazyky
Ing. K. Holá:
- navrhla vedeniu školy urobiť prieskum medzi rodičmi a žiakmi o aké nové predmety majú záujem a zároveň
urobiť prieskum čo ponúkajú okolité ZŠ a potom na skúšku vytvoriť v ZŠ A. Bagara niečo nové, čo nemajú
základné školy v okolí
ZUŠ:
D. Fialová:
- informovala členov komisie o hospodárení ZUŠ, o potrebe financií pre ZUŠ, o počte žiakov v ZUŠ (165
žiakov), o spôsobe výučby v ZUŠ a rozdelení do odborov
- informovala o potrebe zateplenia zadnej časti budovy, o výmene okien a chýbajúcich žalúziách
- informovala o podujatiach ZUŠ
MŠ:
Mgr. M. Horilová:
-doplnila informácie k hodnotiacej správe, informácie o počte detí (91 detí)
-informovala o probléme s prijímaním detí do MŠ – nedokáže vyhovieť všetkým rodičom, ktorí potrebujú
umiestniť do MŠ aj deti mladšie ako 3 roky
- informovala o spôsobe doplnenia detí v škôlke v prípade, že niektoré dieťa odíde
- počet detí v novom šk. roku zostavuje k 15. septembru a rozhodnutia o prijatí odosiela do konca júna
Mgr. T. Draková a Ing. M. Takáč:
- zaujímali sa o to, koľkým rodičom sa nevyhovelo a ich deti nie sú v tomto šk. roku umiestnené v MŠ
- aký je predpoklad naplnenia MŠ v budúcnosti
- keby sa zväčšila kapacita škôlky a pristavil jeden pavilón, či by bol využitý a naplnený deťmi
R. Krištoff:
- zaujímalo ho, či sa dostanú do konca šk. roka do MŠ aj deti, ktoré neboli prijaté do septembra a majú záujem
o umiestnenie v MŠ
Ing. K. Holá:
- ako problém vníma, keď sa dieťa nedostane do MŠ a rodičia ho potom prihlásia do škôlky v susednej obci
- MŠ tak prichádza o deti
- myslí si, že ak všetky triedy majú nadstav detí, tak prístavbou MŠ by sa vyriešilo to, že by sa znížil počet detí
v triedach a vyhovelo by sa všetkým rodičom pri prijímaní detí
Mgr. M. Horilová:
- problém je s jedálňou – nevyhovuje kapacitne
- myslí si, že pristavenie MŠ nie je možné, lebo školský dvor je malý a pristavením pavilónu by sa ešte zmenšil
- informovala o potrebe rekonštrukcie hospodárskeho pavilónu a kuchyne, ako aj o potrebe výmeny okien v MŠ
- informovala aj o nedostatku financií na obnovu vybavenia v MŠ (opotrebované skrinky)
- v tomto šk. roku pri prijímaní detí sa nevyhovelo 6. Rodičom
- o 2 - 3 roky počet detí v MŠ začne klesať - má informácie z matriky
- v prípade, ak sa uvoľní počas šk. roka miesto v MŠ , tak prijíma aj nové deti

Uznesenie č. 1/08.12.2014
Komisia školstva, športu a kultúry prerokovala Hodnotiacu správu ZŠ A. Bagara, MŠ a ZUŠ za školský rok
2013/2014 a odporučila Mestskému zastupiteľstvu dané správy schváliť.
za:5, proti:0, zdržal sa:0
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Bod 3:
Mgr. T. Draková
- oboznámil členov komisie s návrhom VZN o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na
prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území mesta Trenčianske Teplice
- požiadala členov, aby sa k danému návrhu vyjadrili
Mgr. Z. Bunčáková:
- oboznámila členov komisie s dôvodom každoročného schvaľovania daného VZN
- vysvetlila, ako prebieha spôsob financovania škôl a školských zariadení z tzv. originálnych kompetencií mesta
a ako sa vypočíta výška dotácie pre školy a šk. zariadenia na nasledujúci kalendárny rok
- na prepočet financií z výnosu dane z príjmov územnej samospráve slúžia koeficienty, ktoré sú dané MF
a Nariadením vlády
- ide o koeficienty škôl a šk. zariadení a jednotkový koeficient z výnosu dane, ktoré sa násobia počtom detí
a žiakov v danej škole alebo školskom zariadení
Po diskusii k tomuto bodu programu členovia komisie prijali nasledujúce uznesenie.

Uznesenie č. 2/08.12.2014
Komisia školstva, športu a kultúry po prerokovaní návrhu VZN č. .../2014 o určení výšky dotácie z originálnych
kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice odporučila MsZ tento návrh schváliť.
za:5, proti:0, zdržal sa:0

Napísala: Mgr. Z. Bunčáková,dňa:08.12.2014

Mgr. Tatiana Draková, v. r.
predsedníčka komisie

