Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu a kultúry
v Trenčianskych Tepliciach - 20.09.2016
Prítomní:
Mgr. Tatiana Draková – predsedníčka komisie
Ing. Katarína Holá
Ing. Marián Takáč
Roman Krištof
Mgr. Miloš Lutka
Mgr. Z. Bunčáková – MsÚ (garant komisie – zapisovateľka)
Program :
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadosti ZUŠ
3. Prerokovanie činnosti Mestskej knižnice a návrh k jej fungovaniu v budúcnosti
4. Rôzne
Bod 1:
Mgr. T. Draková:
- privítala všetkých 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. Z. Bunčáková:
- informovala členov komisie o žiadosti riaditeľky ZUŠ
- riaditeľka žiada, aby sa mesto vyjadrilo k prijímaniu žiakov do hudobného odboru na druhý hlavný predmet
– nástroj
- v súčasnosti je záujem viacerých rodičov, aby ich deti absolvovali štúdium aj druhého hudobného nástroja
- zriaďovateľ školy dostáva finančné prostriedky od štátu na mzdy a činnosť ZUŠ (výnos z podielových daní)
- v štatistických výkazoch k 15.9. môže škola uviesť žiaka - 1x v skupinovej forme vyučovania a 1x
v individuálnej forme vyučovania
- finančné prostriedky na vyučovanie druhého hudobného nástroja musí poskytnúť mesto
- ak budú chodiť žiaci aj na druhý hudobný nástroj, tak sa navýšia úväzky vyučujúcim o 2 hod. za týždeň, čím
narastú aj mzdové náklady
Diskusia:
- členovia komisie súhlasia, aby sa žiakom umožnilo vyučovanie druhého hudobného nástroja
- vyučovanie druhého hudobného nástroja je nadštandard a preto by rodičia mali prispievať na mzdové
náklady učiteľa
Zaujímali sa:
- ako je možné, že niektoré deti už chodia na druhý hud. nástroj (majú vedomosť, že aktuálne už niekoľko
detí absolvuje štúdium druhého hudobného nástroja a škole uhrádza dvojnásobné školné)
- kto určil spôsob financovania druhého hudobného nástroja v súčasnosti, keďže ZUŠ už takých žiakov má
- koľko fin. prostriedkov treba na mzdové náklady učiteľa pri navýšení úväzku o 2 hod. týždenne
- či nie je možné nastavenie finančných prostriedkov podľa náročnosti výučby hudobného nástroja
- ak by sa vyučoval druhý nástroj súkromne, tak či dostanú deti aj vysvedčenie (na uvedenú otázku
odpovedala členka komisie, že deti po absolvovaní súkromných hodín nedostanú vysvedčenie)
- prečo sa nevyučuje v ZUŠ hra na akordeón
Otázky a pripomienky k činnosti ZUŠ:
- striedanie detí v jednej triede ZUŠ – dva rôzne odbory (tanečný a výtvarný) musí sa meniť dispozícia triedy
podľa potrieb jednotlivých odborov
- prečo deti nevyužívajú aj koncertnú triedu alebo či nemôžu deti z tanečného odboru chodiť na hodiny do
telocvične ZŠ
- prečo sa nedáva priestor na koncertovanie rovnako všetkým žiakom ZUŠ
- prečo sa žiaci ZUŠ neprezentujú aj mimo Trenčianskych Teplíc
- prečo sa škola neprezentuje na súťažiach
- požiadavka, aby sa v čase zápisu znovu dala do ponuky hra na akordeón
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Uznesenie č. 1/20.09.2016
Komisia školstva, športu a kultúry súhlasí s vyučovaním druhého hudobného nástroja v ZUŠ, ale t. č. nevie určiť
ani odporučiť výšku finančných prostriedkov, ktoré by poskytli rodičia za vyučovanie druhého hudobného
nástroja. Komisia nevie presne, o aký počet žiakov sa jedná a ako by sa tým navýšili mzdové náklady na
učiteľov v tomto šk. roku. Preto komisia odporúča, aby riaditeľka ZUŠ urobila už počas šk. roku 2016/17
prieskum záujmu o druhý hudobný nástroj medzi rodičmi žiakov, ktorí už navštevujú ZUŠ.
Ďalej odporúča, aby riaditeľka ZUŠ predložila návrh na financovanie vyučovania druhého hudobného nástroja.
Po predložení celkového počtu záujemcov o vyučovanie druhého hudobného nástroja a návrhu riaditeľky
komisia opäť prerokuje spôsob financovania druhého hud. nástroja.
Komisia si na najbližšie zasadnutie prizve riaditeľku ZUŠ.
Hlasovanie:
za:5, proti:0, zdržal sa:0

Bod 3:
Členovia komisie:
- si pozreli štatistiku knižnice za rok 2015 a za prvý polrok 2016, ktorá sa týkala počtu čitateľov knižnice,
časového rozloženia návštev v knižnici, počtu výpožičiek, knižničného fondu a poplatkov v knižnici
- počet registrovaných čitateľov v prvom polroku 2016 = 137 (študenti 40, dôchodcovia 45, dospelí 43,
kúpeľní hostia 9)
- počet návštev spolu – 972 priemer 8,6/deň (pondelok 241 – 9,6/deň, utorok 216 – 8,3/deň, streda 242 –
9,6/deň, štvrtok 168 – 6,4/deň, piatok 105 – 4,3/deň)
- počet výpožičiek spolu – 3 206 (literatúra pre dospelých – 2 239, literatúra pre deti – 2 557, periodická tlač 649)
- návštevníci internetu – 68
- akcie pre žiakov ZŠ a deti MŠ – 10
Diskusia:
- členovia komisie skonštatovali, že návštevnosť v knižnici je nízka a podávali návrhy na jej zvýšenie
- uvažovali aj nad možnosťou presťahovania knižnice do iných priestorov, tento návrh nakoniec uzavreli ako
nereálny, nakoľko mesto v súčasnosti nemá žiadne vhodné priestory pre knižnicu
Návrhy členov komisie:
- knižnica je pre obyvateľov mesta a treba robiť propagáciu knižnice hlavne medzi obyvateľmi a v prvom
rade pre nich organizovať podujatia v knižnici
- prehodnotiť možnosť požiadať o finančný príspevok z úradu práce na dobrovoľníka, ktorý by mohol ísť do
knižnice a pripravovať podujatia
- zvážiť možnosť zorganizovať podujatia ako napr. besedy so spisovateľmi aj v kaviarni OC Amadeus, keďže
v knižnici nie je priestor pre viac účastníkov naraz
- na podporu zvýšenia návštevnosti knižnice navrhli, aby zamestnankyňa urobila propagáciu knižnice
prostredníctvom informačných letákov, ktoré by boli rozdané aj v kúpeľných domoch
- obyvatelia mesta nemajú informáciu, v ktorých priestoroch OC Amadeus sa knižnica nachádza a často ju ani
nenájdu, keďže chýba jej označenie
- aby zamestnankyňa knižnice prebrala čiastočne aj premietanie v kine Prameň, keďže pri takej nízkej
návštevnosti v knižnici vzniká priestor aj na ďalšiu pracovnú činnosť
- prípadne alternatíva - skrátenie pracovného úväzku zamestnankyne knižnice alebo úprava otváracích hodín
knižnice, či doplniť pracovnú náplň zamestnankyne o ďalšie pracovné činnosti, ktoré by viedli k zvýšeniu
návštevnosti
Uznesenie č. 2/20.09.2016
Komisia školstva, športu a kultúry odporúča prizvať na najbližšie zasadnutie aj zamestnankyňu knižnice, aby
predostrela vlastné návrhy na zvýšenie návštevnosti a na väčšiu propagáciu knižnice.
Členovia komisie sa zhodli, že v súčasnej dobe mesto nemá vhodné priestory, do ktorých by bola presťahovaná
knižnica.
za:5, proti:0, zdržal sa:0
Bod 4:
v tomto bode programu sa členovia komisie oboznámili so žiadosťou rodičov detí 4. ročníka ZŠ A. Bagara, ktorí
žiadajú riaditeľa školy, aby v šk. roku 2016/17 rozdelil žiakov 4. ročníka do dvoch skupín počas všetkých hodín
AJ
- list bol zaslaný na vedomie aj komisii
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Mgr. Z. Bunčáková:
- informovala členov komisie, že žiadosti rodičov už bolo vyhovené a od 21.09.2016 bude zverejnený nový
rozvrh na šk. rok 2016/17
- žiaci 4. ročníka budú rozdelení do dvoch skupín na všetkých hodinách AJ
- zástupcovia rodičov budú informovaní riaditeľom školy o vyhovení ich žiadosti, ako aj o všetkých zmenách
v šk. roku 2016/17, ktoré súvisia s ich žiadosťou
Napísala: Mgr. Z. Bunčáková, dňa: 20.09.2016

Mgr. Tatiana Draková, v. r.
predsedníčka komisie

