
 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
komisia školstva, mládeže a športu MsZ        

 

Plán činnosti na rok 2019   

 

č. 1307/2019-1                                                                                                            19.3.2019 

 

Termíny zasadnutí - riadne zasadnutia: 29.1.2019, 19.3., 14.5., 28.5., 5.9., 4.10., 3.12.2019  

                                                          vždy o 14.00 hod., mimoriadne zasadnutia: podľa potreby 

Miesto zasadnutí: zasadačka MsÚ č. 254, resp. 245, Ul. čsl. armády č. 1, Nové Mesto n. V. 

Zloženie komisie: viď príloha 

 

Plán činnosti: 

1. zasadnutie 29.1.2019 - utorok 

- Prerokovanie a schválenie plánu zasadnutí a plánu činnosti na rok 2019, určenie gestorov 

podujatí/ Mgr. Pavlíček 

- Informácia o rozpočte škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2019 

a o výške dotácie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi, návrh úpravy rozpočtu/ 

Mgr. Hevery 

- Informácia o realizácii sociálneho opatrenia „Obedy zadarmo“ / Mgr. Hevery 

- Informácia o výberovom konaní na miesta riaditeľov škôl a ŠZ v r. 2019: III. ZŠ, IV. ZŠ, 

ZUŠ, CVČ/ Mgr. Hevery 

- Informácia o výsledkoch testovania T5 / Mgr. Hevery 

- Termíny a organizácia zápisu detí do 1. roč. ZŠ (VZN č. 6/2010 v znení dod. č. 2: 1.-

3.4.2019) a do MŠ (8.-10.4.2019), predpokladaný plán výkonov škôl/ Mgr. Hevery, 

riaditelia MŠ, ZŠ 

- Harmonogram a organizačné zabezpečenie žiackych súťaží a olympiád v r. 2019 v rámci 

spolupráce škôl s OÚ-OŠ TN – informácia riaditeľov škôl  

- Informácia o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu na rok 2019 (VZN č. 

4/2017 v znení dod. č. 1) / Mgr. Hevery 

 

2. zasadnutie 19.3.2019 - utorok  

 -  Prerokovanie návrhu na zmenu v sieti škôl – ZŠ s MŠ, Odborárska ul. č. 1374 

- Prerokovanie návrhu VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je 

zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, a smernice o verejných 

kultúrnych podujatiach 

- Prerokovanie návrhu dokumentov: štatút mesta, etický kódex volených predstaviteľov 

Mesta Nové Mesto nad Váhom  

- Informácia o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov a o zapojení škôl do 

projektov v oblasti vzdelávania/ Mgr. Hevery, riaditelia škôl 

- Informácia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiakov v ZŠ a SŠ v 1. polroku šk. 

r. 2018/2019/ Mgr. Hevery 

- Informácia o prijímacom konaní do SŠ a pláne výkonov SŠ/ riaditelia SŠ 

- Organizačné zabezpečenie podujatí (termín/ koordinátor):  

a) Deň učiteľov – divadelné predstavenie (28.3.2019) pre zamestnancov škôl a ŠZ / 

PhDr. Hejbalová, riaditelia škôl 

b) Deň Zeme: plavecká štafeta (štvrtok 25.4.), Deň pre svoje mesto – čistenie verejných 

priestranstiev (piatok 26.4.), výtvarná súťaž Zem očami detí a fantázie a literárna 

súťaž Načúvajme hlasu Zeme (vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy v galérii ZUŠ 

piatok 26.4.) /Mgr. Hevery, Dr. Jeřábek, P. Rýdzi, Mgr. Haláková  

c) Bedmintonový turnaj žiakov ZŠ: V/2019/ Mgr. Haláková 

 

 

 



3. zasadnutie 14.5.2019 – utorok  

- Návrh a organizačné zabezpečenie podujatí ku Dňu detí:  

  Súťažno-zábavné podujatie na námestí 31.5.2019 (piatok), športová olympiáda detí MŠ - 

športový areál V. ZŠ 3.6.2019 

- Organizačné zabezpečenie podujatí ku Dňu mesta (7.6.2019?):  

a) zábavný program na námestí a oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov ZŠ 

a SŠ/ Mgr. Hevery, riad. ZUŠ, CVČ 

b) mestský minimaratón na námestí/ riad. IV. ZŠ 

c) Memoriál R. Zongora vo futbale/ riad. IV. ZŠ  

d) turnaj žiakov 1. st. ZŠ vo vybíjanej/ riad. IV. ZŠ 

e) volejbalový turnaj dievčat/ riad. III. ZŠ 

f) bábkové divadlo pre deti MŠ/ Mgr. Hevery 

- Iné podujatia:  

a) LŠHM pre 1. st. ZŠ: 14.6.2019 / PaedDr. Jeřábek 

b) súťaž žiakov 9. roč. ZŠ v písaní esejí (MsK): VI.2019 

- Informácia o výsledku zápisu do ZŠ a MŠ – návrh počtu prijatých žiakov/detí a tried pre 

školský rok 2019/20/ Mgr. Hevery 

 

4. zasadnutie 28.5.2019 - utorok (bez účasti riaditeľov škôl): 

- Prerokovanie a schválenie návrhov na ocenenie žiakov a študentov škôl primátorom mesta 

- Organizačné zabezpečenie udeľovania ceny primátora mesta žiakom a študentom 

                            

               5. zasadnutie 5.9.2019 - štvrtok  
- Organizačné a personálne zabezpečenie školského roka 2019/2020 v školách a ŠZ/ Mgr. 

Hevery, riaditelia škôl a ŠZ 

- Informácia o výsledkoch testovania T9 v šk. r. 2018/2019/ Mgr. Hevery 

- Návrhy na slávnostné ocenenie pedagogických zamestnancov pri príležitosti Svetového 

dňa učiteľov a organizačné zabezpečenie podujatia (4.10.)/ Mgr. Hevery  

- Organizačné zabezpečenie 21. roč. LŠHM pre 2. st. ZŠ a SŠ (garanti: IV. ZŠ, SOŠ 

Piešťanská) –26.-27.9.2019/ Mgr. Hevery, riad. škôl - garanti 

- Organizačné zabezpečenie súťaže technickej zručnosti žiakov ZŠ/ Mgr. Říha, riad. SPŠ 

Bzinská  

- volejbalový turnaj žiakov SŠ: 25.10.2019 / Mgr. Pavlíček  

 

6. zasadnutie 4.10.2019 - piatok  (v ZUŠ) 

Slávnostné ocenenie pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení na území 

mesta pri príležitosti Svetového dňa učiteľov/ Mgr. Hevery, riaditeľ ZUŠ  

 

 7. zasadnutie 3.12.2019 - utorok (v ZŠ – Odborárska ul.)  

  - Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2019 / Mgr. Pavlíček 

- Návrh programového rozpočtu mesta P9 – Vzdelávanie na rok 2020, dodatok VZN č. 

8/2018 o určení výšky mesačných príspevkov a výšky dotácie na žiaka 

- Návrh organizačného zabezpečenia príchodu sv. Mikuláša a vianočných trhov: 

Mikuláš: piatok 6.12.2019/ Mgr. Hevery, PhDr. Heveryová 

Vianočné trhy: 13.12. – 20.12.2019 ? 

- Spoločenská časť 

 

Prerokované a schválené na zasadnutí komisie dňa 29.1.2019 s doplnením na zasadnutí dňa 

19.3.2019. 

 

 

 

 

                                                                                                                Mgr. Ján Pavlíček 

                                                                                                                 predseda komisie 

   


