Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu a kultúry
v Trenčianskych Tepliciach - 07.12.2015
Prítomní:
Mgr. Tatiana Draková – predsedníčka komisie
Ing. Katarína Holá
Ing. Jaroslav Ružička
Ing. Marián Takáč
Mgr. Miloš Lutka
Roman Krištof
Mgr. Z. Bunčáková – MsÚ (garant komisie – zapisovateľka)
Ing. M. Ďuďák – MsÚ – finančné plánovanie a programový rozpočet
Prizvaní:
Mgr. J. Šimún – riaditeľ ZŠ A. B.
A. Švecová – ekonómka

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu rozpočtu pre školstvo, šport a kultúru na rok 2016
3. Rôzne
Bod 1:
Mgr. T. Draková
- privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia
- členovia komisie nemali k programu žiadne pripomienky
Bod 2:
Mgr. T. Draková
- pred prerokovaním návrhu rozpočtu pre základnú školu a školské strediská v ZŠ požiadala
riaditeľa ZŠ, Mgr. J. Šimúna, aby prítomným členom komisie priblížil prácu školského
špeciálneho pedagóga (ďalej ŠŠP) v ZŠ A.B.
Mgr. J. Šimún
k práci ŠŠP povedal:
- ŠŠP sa venuje v šk. roku 2015/16 - 32. žiakom
- z toho je 5 žiakov je začlenených, ktorých škola musí uvádzať aj vo výkazoch a pre nich
je vytvorený individuálny vzdelávací program
- 27 žiakov má iba odporučenie od ŠPC (špeciálne psychologické centrum)
- ŠŠP pracuje podľa rozvrhu, ktorý upravuje podľa potreby
- dopoludnia pracuje s danými žiakmi a po obede máva konzultácie s rodičmi
- ŠŠP spolupracuje aj s učiteľmi
- činnosť ŠŠP je dôležitá hlavne pre 1. stupeň
- MŠVVaŠ SR ŠŠP školám iba odporúča preto nie je ani financovaný prostredníctvom
normatívnych finančných prostriedkov (NFP)
Mgr. M. Lutka
sa zaujímal o to:
- či je do hodnotenia úrovne školy zarátaná aj práca ŠŠP
- či je to jedno z kritérií hodnotenia škôl
Mgr. T. Draková
zaujímalo ju:
- počas ktorých vyučovacích hodín sa venuje ŠŠP žiakom
- kto v škole upozorňuje ŠŠP na deti, ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť

R. Krištof
chcel vedieť:
- koľkým žiakom s trvalým pobytom v Tr. Tepliciach sa venuje ŠŠP
- aký je predpoklad potreby ŠŠP v budúcich rokoch
Mgr. J. Šimún
odpovedal na otázky nasledovne:
- do hodnotenia školy sa nedáva aj činnosť ŠŠP, sledujú sa iba výsledky testovania 5. a 9.
ročníka, výsledky inšpekcie a výsledky týkajúce sa vyučovacieho procesu
- ŠŠP pracuje so žiakmi počas vyučovacích hodín, ktorými sú hlavne výchovy (Hv, Tv...)
- nevie, koľko z tých žiakov, ktorým sa venuje ŠŠP je s trvalým pobytom v Tr. Tepliciach,
všetkých žiakov berie rovnocenne, ako žiakov ZŠ A. B.
- žiaci, s ktorými pracuje ŠŠP sú hodnotení inak ako ostatní žiaci, napr. pri testovaní majú
predĺžený čas, ktorý potrebujú na vypracovanie testov
- v budúcnosti nepredpokladá nárast detí, ktoré budú vyžadovať špeciálny prístup, nakoľko
posledné roky sa počet týchto detí stabilizoval
A. Švecová
informovala:
- NFP na osobné náklady v roku 2015 škole stačili, na prevádzku nie a taký je predpoklad aj
v roku 2016
- škola má aj vlastné príjmy, napr. z prenájmov, ale tie nestačia na pokrytie nákladov na
prevádzku
- škola prenajíma bazén verejnosti a iným školám na plavecký výcvik za 10 EUR na hodinu
Ing. M. Ďuďák
Prítomných oboznámil s návrhom rozpočtu pre školstvo, šport a kultúru a niektoré položky
v rozpočte vysvetlil nasledovne:
- ŠŠP je zaradený pod ŠKD a preto treba danú položku v rozpočte navýšiť
- koeficienty na prepočet financií pre ZUŠ sú vyššie ako na ŠKD a ZUŠ tak dostane oveľa
vyšší balík financií ako ŠKD
- ZŠ dostane financie na osobné a prevádzkové náklady od štátu prostredníctvom NFP,
v ktorých je zarátané aj zvýšenie tarifnej mzdy o 4% na rok 2016
- ŠJ pri ZŠ bude tiež potrebovať navýšenie rozpočtu
- MŠ a ŠJ pri MŠ by mali mať v roku 2016 dostatok financií na pokrytie nákladov
- kino je stratové, mesačné výdavky na kino sú oveľa vyššie ako príjmy zo vstupného
- knižnici by mali stačiť rozpočtované financie
- dotácie na podujatia v oblasti kultúry navýšil oproti roku 2015
- dotácie na športové podujatia a pre športový klub zostali v tej istej výške ako v roku 2015
Po diskusii k danému bodu programu členovia komisie odporučili nasledovné:
- treba prehodnotiť, či by na činnosť ŠŠP nemali prispievať aj rodičia žiakov, ktorým sa
ŠŠP venuje - náklady na ŠŠP sú dosť vysoké
- súhlasia so znížením financií pre ZUŠ a navýšením financií v rozpočte pre v ŠKD
- treba prehodnotiť výšku prenájmu bazéna – zvýšiť cenu za prenájom bazéna na plavecké
kurzy
- prehodnotiť financovanie MŠK Slovan Trenčianske Teplice o. z. a čerpanie finančných
prostriedkov MŠK
- ostatné položky v návrhu rozpočtu pre školstvo, šport a kultúru môžu zostať tak, ako boli
predložené na prerokovanie
V závere zasadnutia sa predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
ukončila.
Napísala: Mgr. Z. Bunčáková, dňa: 07.12.2015

Mgr. Tatiana Draková, v. r.
predsedníčka komisie
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