
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

Zápisnica č. 1/2021 

zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a športu 

 

 

Dátum a miesto zasadnutia: 23.2.2021 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 

Prítomní: 9 členov (81,8%), viď prezenčná listina  

 

Program :  

 

1. Prerokovanie a schválenie termínov zasadnutí a plánu činnosti na rok 2021, určenie gestorov 

podujatí  

2. Prerokovanie návrhu na zriadenie subkomisie pre šport - určenie úloh, spôsobu práce 

a predkladania výsledkov činnosti   

3. Informácia o organizácii a výsledkoch výchovy a vzdelávania detí v školách a ŠZ v mimoriadnej 

situácii a o zabezpečení opatrovania detí zamestnancov kritickej infraštruktúry  

4. Povinné predprimárne vzdelávanie detí od 1.9.2021, návrh na zmenu VZN o určení výšky 

mesačných príspevkov detí a žiakov na činnosť škôl a ŠZ 

5. Termíny a organizácia zápisu detí do 1. roč. ZŠ a do MŠ 

6. Informácia o realizácii sociálneho opatrenia „obedy zadarmo“ v 1. polroku 2021 

7. Rôzne, diskusia 

8. Schválenie uznesení 

 

K bodu 1  

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Ján Pavlíček.  

Program rokovania bol schválený bez pripomienok. 

Komisia schválila termíny zasadnutí a ich program na rok 2021 s tým, že v závislosti od vývoja 

epidemiologickej situácie sa priebežne upraví podľa aktuálnych protiepidemiologických opatrení. 

 

K bodu 2  

Predseda komisie Mgr. Pavlíček predložil návrh zloženia subkomisie pre šport a spôsobu jej práce. 

Komisia návrh chválila – viď uznesenie.  

 

K bodu 3 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o organizačnom zabezpečení výchovy a vzdelávania 

v školskom roku 2020/2021 v školách a školských zariadeniach zriadených mestom a o zabezpečení 

starostlivosti o deti zamestnancov kritickej infraštruktúry. 

Vzdelávanie žiakov ZŠ a ZUŠ prebieha dištančne. Prezenčné vzdelávanie žiakov ZŠ a detí MŠ 

nebolo po vianočných prázdninách obnovené, preto bolo na základe odporúčania krízového štábu 

mesta od 11.1.2021 zriadené v ZŠ na Odborárskej ulici opatrovateľské centrum pre deti 

zamestnancov kritickej infraštruktúry. Od 8.2.2021 bolo obnovené prezenčné vzdelávanie žiakov 1. 

stupňa ZŠ a detí MŠ, ktoré však bolo dňom 15.2.2021 opäť prerušené. So súhlasom RÚVZ Trenčín 

bolo 15.2.2021 v ZŠ na Odborárskej ulici opäť otvorené opatrovateľské centrum pre deti 

zamestnancov kritickej infraštruktúry, ktoré t. č. zabezpečuje starostlivosť o 20 detí v MŠ a o 16 

žiakov ZŠ v ŠKD.  



 

Pre žiakov ZŠ platí povinnosť zúčastňovať sa dištančného vzdelávania v rozsahu a v čase určenom 

školou. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka na dištančnom vzdelávaní sa eviduje a pri prekročení 

hranice 60 neospravedlnených hodín sa posudzuje ako priestupok zanedbávania povinnej školskej 

dochádzky.  

 

K bodu 4 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o legislatívnych zmenách v oblasti predprimárneho 

a základného vzdelávania, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2021. Najpodstatnejšou zmenou je povinné 

predprimárne vzdelávanie detí od 1.9.2021 s umožnením individuálneho vzdelávania detí, úprava 

najvyššieho počtu detí v triedach MŠ, zrušenie odkladu (aj dodatočného odkladu) povinnej školskej 

dochádzky, zrušenie nultého ročníka ZŠ (v r. 2022) a povinnosť obcí a miest určiť výšku 

mesačného príspevku v materskej škole jednotnou sumou pre všetky deti.  

Povinné predprimárne vzdelávanie sa vzťahuje na deti, ktoré k 31. augustu dosiahnu vek 5 rokov, 

a trvá 1 školský rok (najmenej 4 hodiny denne). Ak dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť, 

riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania. Na povinné 

predprimárne vzdelávanie je obec povinná prijať deti s trvalým bydliskom v obci, pričom obec má 

určiť pre deti spádovú materskú školu.  

 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o pripravovanom návrhu na zmenu výšky niektorých 

mesačných príspevkov na činnosť škôl a ŠZ a predložil prehľad výšky mesačných príspevkov na 

činnosť škôl v iných mestách. Zvýšenie príspevkov sa navrhuje v MŠ, ŠKD, v ZUŠ – základné 

štúdium a štúdium pre dospelých a v ŠJ – príspevok na úhradu režijných nákladov na výrobu jedla. 

Zvýšenie príspevkov bude čiastočne kompenzovať výpadok príjmov škôl a ŠZ z dôvodu prerušenia 

prezenčného vzdelávania, v materskej škole sa zvýšením mesačného príspevku reaguje aj na 

zrušenie možnosti diferencovania mesačných príspevkov. 

Komisia vzala informáciu na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 5 

Tajomník komisie informoval o príprave zápisu do materskej školy a do 1. ročníka základnej školy. 

Zápis do materskej školy na školský rok 2021/22 sa uskutoční v termíne od 1. do 31.5.2021. Ak 

epidemiologická situácia nedovolí uskutočniť zápis za účasti rodičov a detí, MŠ bude postupovať 

podobne ako v minulom roku, t. j. podávaním prihlášok bez osobnej prítomnosti detí elektronickým 

doručením alebo odovzdaním prihlášky v určenom termíne v materskej škole. Podrobnosti zápisu 

budú zverejnené na webovom sídle MŠ aj mesta, na budovách MŠ aj prostredníctvom televízie 

Pohoda. 

Termín zápisu do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2021/22 sa uskutoční podľa VZN č. 6/2010 o určení 

školských obvodov a o určení miesta a času zápisu v dňoch 7. až 9. apríla 2021 (streda – piatok). 

Ak epidemiologická situácia nedovolí uskutočniť zápis za účasti rodičov a detí, ZŠ budú 

postupovať podobne ako v minulom roku, t. j. vyplnením on-line formulára (elektronickej 

prihlášky) na webovom sídle ZŠ, podávaním prihlášok elektronickým doručením alebo odovzdaním 

prihlášky v určenom termíne v základnej škole. Podľa školského zákona môže minister školstva 

rozhodnúť aj o inom termíne zápisu.  

Podrobnosti zápisu budú zverejnené na webovom sídle ZŠ aj mesta, na budovách ZŠ aj 

prostredníctvom televízie Pohoda. 

V evidencii obyvateľov mesta je 186 detí, ktoré v školskom roku 2021/2022 majú začať plniť 

povinnú školskú dochádzku. Žiaci majú plniť školskú dochádzku vo svojom školskom obvode, 



 

riaditeľ školy však môže rozhodnúť aj o prijatí žiaka z iného školského obvodu. Vzhľadom na 

obmedzené kapacitné možnosti bude môcť ZŠ na Tematínskej ul. otvoriť v novom školskom roku 

len 2 triedy 1. ročníka.  

 

K bodu 6 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o zmene v poskytovaní dotácie na stravovanie žiakov 

ZŠ a päťročných deti v MŠ („obedy zadarmo“).  

Na základe novely zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR sa dotácia pre všetkých 

žiakov ZŠ a všetky 5-ročné deti v MŠ môže poskytovať len do 31.8.2021, od 1.9.2021 len pre deti 

z domácností v hmotnej núdzi alebo s príjmom do výšky životného minima.   

V súčasnosti z dôvodu prerušenia prezenčného vzdelávania v školách sa dotácia nečerpá. 

 

K bodu 7 - Rôzne:7 

 

Tajomník komisie informoval: 

- že základné školy sa uchádzajú o dotáciu zo ŠR v rámci zverejnenej výzvy na projekt zlepšenia 

technického vybavenia školských jedální. Základná škola na Tematínskej ulici získala 

sponzorsky moderné technologické vybavenie školskej kuchyne v značnej finančnej hodnote. 

- o návrhu ZŠ na Ul. kpt. Nálepku na vyhlásenie výtvarnej súťaže ku Dňu Zeme tematicky 

zameranej na ochranu prírody a životného prostredia 

- MUDr. Bielik upozornil na nedostatočné osvetlenie vstupu do areálu základnej umeleckej školy 

a na potrebu riešenia tejto situácie 

- JUDr. Vavrinčík sa zaujímal, či žiaci počas prerušenia prevádzky škôl musia uhrádzať príspevky 

na stravovanie 

 

K bodu 8 – schválenie uznesení: 

 

Uznesením č. 1/2021 komisia schvaľuje: 

1. vytvorenie subkomisie pre šport v zložení:  

predseda: Mgr. Ján Pavlíček 

členovia: Miroslav Ostrenka, Filip Vavrinčík, Martin Kolesár, Matej Bielik, Ján Vojtek, Tomáš 

Urminský, Ján Kudlík, Mário Vyzváry, Peter Bača 

2. okruh úloh subkomisie: zabezpečovať pravidelnú komunikáciu so športovými klubmi v Novom 

Meste nad Váhom a navrhovať riešenia v oblasti športu v zmysle schválenej koncepcie rozvoja 

športu v Novom Meste nad Váhom. 

3. spôsob práce subkomisie: zasadnutia sa uskutočnia spravidla 4 x do roka, závery z rokovania 

a návrhy z oblasti športu predloží predseda subkomisie komisii školstva, mládeže a športu vždy 

na jej najbližšom zasadnutí. 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 23.2.2021. 

 

Zapísal: Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie 

 

Podpis podpredsedu komisie :................................................................. 


