Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu a kultúry
v Trenčianskych Tepliciach - 26.10.2015
Prítomní:
Mgr. Tatiana Draková – predsedníčka komisie
Ing. Katarína Holá
Ing. Jaroslav Ružička
Ing. Marián Takáč
Mgr. Miloš Lutka
Mgr. Z. Bunčáková – MsÚ (garant komisie – zapisovateľka)
Prizvaní:
Mgr. Jozef Šimún – riaditeľ ZŠ A. Bagara
Mgr. Mariana Horilová – riaditeľka MŠ
Daniela fialová – riaditeľka ZUŠ

Program :
1. Otvorenie
2. Prerokovanie Hodnotiacich správ škôl za šk. rok 2014/2015
3. Informácie k návrhu VZN o podmienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta
4. Rôzne
Bod 1:
Mgr. T. Draková
- privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia
- členovia komisie nemali k programu žiadne pripomienky a program schválili
za:5, proti:0, zdržal sa:0
Bod 2:
Mgr. T. Draková
- požiadala riaditeľov škôl, aby oboznámili členov komisie s obsahom Hodnotiacich správ
za šk. rok 2014/2015
- aby informovali členov komisie o činnosti jednotlivých škôl, prípadne predniesli
požiadavky, ktoré majú na členov komisie alebo poslancov MsZ
- členov komisie vyzvala k diskusii k danému bodu programu
ZUŠ
Daniela Fialová
- informovala:
- o počte zamestnancov a žiakov
- o forme vyučovania
- o koncertoch žiakov - ZUŠ pripravuje pravidelne koncerty pre verejnosť, najbližšie budú 4.11. a 9.12. 2015
- o materiálnom zabezpečení školy
- o potrebe financií na nákup učebných pomôcok v novom šk. roku (prenosná tabuľa,
stojany pre výtvarný odbor)
- o potrebnej rekonštrukcii okien a zateplenia zadnej časti budovy školy
Ing. M. Takáč
- zaujímal sa o cenu prenosnej tabule a stojanov
- či sa v súčasnosti vyučuje aj spev po odchode vyučujúcej do dôchodku
- či sa ZUŠ zapojila doteraz do nejakých projektov z fondov

Ing. K. Holá
- zaujímala sa, či je možnosť prihlásenia žiakov tanečného odboru do nejakej tanečnej
súťaže
Mgr. T. Draková
- zaujímala sa o to, či ZUŠ plánuje otvoriť v budúcnosti aj nejaké nové odbory
D. Fialová
na položené otázky odpovedala nasledovne:
- robí prieskum trhu aktuálnych cien prenosnej tabule a stojanov
- spev sa vyučuje, ZUŠ prijala novú vyučujúcu
- ZUŠ sa zapojila do niekoľkých projektov z rôznych fondov, ale zatiaľ neuspeli ani
v jednom projekte
- nie je možnosť prihlásiť žiakov tanečného odboru do súťaže nakoľko žiadne nie sú
- ZUŠ chcela otvoriť nový odbor - dramatický, ale nikto sa neprihlásil
- v súčasnej dobe neuvažujú nad ďalšími novými odbormi
MŠ
Mgr. M. Horilová
- informovala:
- o počte prijatých detí v MŠ + porovnanie s predchádzajúcim rokom
- o počte zamestnancov
- o aktivitách detí v MŠ a ich účasti na rôznych súťažiach
- o výhodách v MŠ - dochádzanie lektorky AJ a tanečnom a výtvarnom krúžku pre deti
- o pretrvávajúcom logopedickom probléme detí
- o nezodpovednosti rodičov, ktorí vodia choré deti do MŠ
- o havarijnej udalosti v triede MŠ a kompletnej rekonštrukcii triedy a soc. zariadenia
- o výmene šatníkových skriniek v troch triedach
- o obnove a oprave hrových prvkoch na školskom ihrisku
- o plánovanej príprave multifunkčnej spevnenej plochy pre deti (v časti pod horou)
- o pláne vytvoriť environmentálnu zónu pre deti
- o potrebnej výmene osvetlenia v celej budove MŠ
- o výmene podlahovej krytiny v MŠ a vstupných dverí do tried
- o potrebnej kompletnej rekonštrukcii hospodárskeho pavilónu
- o probléme s kosením v MŠ, školníčka nestíha kosiť aj upratovať, preto chcú požiadať
o pomoc s kosením TsM
Ing. M. Takáč
- zaujímal sa o to, či vedenie MŠ informovalo zriaďovateľa o plánovanej multifunkčnej
ploche a environmentálnej zóne na školskom dvore
- chcel podrobnejšie informácie o rekonštrukcii priestorov v MŠ po havarijnej udalosti
- koľko detí v súčasnosti potrebuje logopedické ošetrenie
Mgr. T. Draková:
- zaujímalo ju, či germicídne žiariče sú v každej triede a či sa využívajú
Mgr. M. Lutka
- zaujímal sa o to, či vedenie MŠ neuvažovalo o externom logopédovi v MŠ namiesto
externého lektora AJ
- navrhol brigádu rodičov a detí na generálnu úpravu okolia v MŠ
Mgr. M. Horilová
na položené otázky odpovedala nasledovne:
- informovala p. primátora o pláne vytvoriť multifunkčnú plochu, ako aj o vytvorení
environmentálnej zóny

2

-

-

germicídne žiariče sú vo všetkých triedach; využívajú sa; upratovačky ich zapínajú po
odchode detí domov
externý logopéd v MŠ nie je možný, lebo každé vyšetrenie u logopéda si vyžaduje aj
prítomnosť rodiča dieťaťa, aby vedel doma s dieťaťom precvičovať zadané úlohy, inak
nemá význam navštevovať logopéda
rodičia si žiadajú, aby sa v MŠ vyučoval AJ; vyučuje sa hravou formou a deti sa na
hodiny AJ tešia
vysvetlila, ktoré rekonštrukčné práce sa vykonali v triede po havarijnej udalosti, a čo bolo
treba zakúpiť, aby mohli triedu naplno využívať od septembra 2015

ZŠ A. Bagara
Mgr. J. Šimún
- informoval:
- o zvýšení počtu žiakov v prvom ročníku
- o spájaní ročníkov – na prvom stupni sa udržalo rozdelenie troch ročníkov; od budúceho
šk. roka už škola nebude deliť ročníky na prvom stupni z dôvodu nedostatku financií;
deliť budú iba 1. prípadne 2. ročník, ak presiahne počet žiakov v daných ročníkoch
maximálnu možnú hornú hranicu
- o výsledkoch ŠSI a Inšpektorátu práce
- o predpokladanom počte žiakov ZŠ v najbližších dvoch rokoch (230 – 240 žiakov)
- o zmene v učebných plánoch pre 1. a 5. ročník
- o výučbe jedného povinného jazyka – AJ
- o počte zamestnancov v ZŠ
- o využívaní IKT; elektronickej žiackej knižky; elektronickej triednej knihy
- o pláne zapojenia školy do projektov na získanie tabletov pre žiakov
- o projektoch Comenius a Erazmus plus
- o havarijnom stave strechy telocvične
- o potrebe výmeny radiátorov v celej budove školy
- o činnosti ŠKD a CVČ
Ing. M. Takáč
- zaujímal sa o to, ako škola rieši niektoré problémy medzi žiakmi s rodičmi žiakov
- či je dostatočná komunikácia medzi školou a rodičmi, a ak nie je, tak očakáva riešenie na
jej zlepšenie
- požiadal riaditeľa ZŠ, aby zdôraznil učiteľkám, že treba prijať aj kritiku na ich adresu,
a aby vyzýval rodičov na rodičovských združeniach, že sa nemusia báť komunikovať
s učiteľmi o prípadných problémoch medzi žiakmi
Mgr. M. Lutka
- zaujímal sa o to, či škola potrebuje súrne nejaký vyšší objem financií z rozpočtu mesta, ak
áno, tak konkrétne na aký účel
Mgr. T. Draková
- informovala, že RR disponuje s finančnými prostriedkami, ktoré je možné použiť pre
potreby školy prípadne na nejaké opravy v priestoroch školy
Mgr. J. Šimún
na položené otázky odpovedal nasledovne:
- súrne by potrebovali financie na opravu strechy telocvične a opravu radiátorov prípadne
ich výmenu
- financie sú potrebné aj na rekonštrukciu dielne a laboratórií
- škola už predložila RR požiadavku o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 3 000
Eur, z ktorých by chceli zakúpiť aj puzdra na tablety, ktoré dostali učitelia ako dar
taiwanskej vlády
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škola by potrebovala financie aj na opravu átria, aby ho žiaci využívali na veľké prestávky
problém komunikácie medzi rodičmi a učiteľmi bol vždy, rodičia sa boja prísť za učiteľmi
a škola nemôže riešiť prípadný problém medzi žiakmi pokiaľ o ňom nevie
bude viac apelovať na rodičov aj pedagógov, aby sa zlepšila ich vzájomná komunikácia

Po ukončení diskusie členovia komisie prijali nasledujúce uznesenie:
Uznesenie č. 1/26.10.2015
Komisia školstva, športu a kultúry odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Hodnotiace
správy škôl ( ZŠ A. Bagara, MŠ, ZUŠ) za školský rok 2014/2015.
za:5, proti:0, zdržal sa:0

Bod 3:
Mgr. Z. Bunčáková
- informovala členov komisie o potrebe novelizácie VZN o dotáciách z rozpočtu mesta
a postupne vysvetlila zmeny v navrhovanom VZN oproti doteraz platnému VZN č 1/2005,
ktoré bolo doplnené VZN č. 5/2006
- vyzvala členov komisie, aby pripomienkovali pripravovaný návrh, prípadne poslali svoje
pripomienky mailom do najbližšieho zasadnutia komisie
Všetci členovia komisie
- navrhli úpravu v pripravovanom návrhu VZN v týchto článkoch:
- čl. 3, bod 2. – dotácie schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
- čl. 4, bod 10. – mesto poskytne financie na občerstvenie iba do výšky 20% z poskytnutej
dotácie žiadateľovi
- čl. 6, bod 1. – doplniť informáciu o kompetencii komisie
- čl. 7, bod 1. doplniť ...z rozpočtu mesta sa zohľadňujú najmä, nie výlučne, tieto základné
kritéria.....
- čl. 8, bod 5 – ponechať – (bod sa týka predloženia dotácií na kontrolu hlavnému
kontrolórovi)
- v prílohe č. 1 – do povinných príloh k žiadosti doplniť v bode 2 a 3 slovo – fotokópie....
Návrh pripravovaného VZN o podmienkach poskytnutia dotácií z finančných prostriedkov
mesta Trenčianske Teplice komisia ešte prerokuje na najbližšom zasadnutí.

Napísala: Mgr. Z. Bunčáková, dňa: 26.10.2015

Mgr. Tatiana Draková, v. r.
predsedníčka komisie
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