MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia školstva, mládeže a športu

Zápisnica č. 2/2020
zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a športu

Dátum a miesto zasadnutia: 19.5.2020 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254
Prítomní: 11 členov (100%), viď prezenčná listina
Program :
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia/ predseda komisie Mgr. J. Pavlíček
2. Informácia o organizačnom zabezpečení výchovy a vzdelávania počas prerušenia prevádzky
škôl a ŠZ / taj. komisie Mgr. Hevery
3. Informácia o organizačnom zabezpečení opatrovania detí zamestnancov záchranných zložiek
v opatrovateľskom centre/ taj. komisie Mgr. Hevery
4. Informácia o návrhu úpravy rozpočtu 2020 v programe P9-Vzdelávanie a návrhu dodatku č. 5
VZN č. 8/2018/ taj. komisie Mgr. Hevery
5. Informácia o výsledku zápisu do ZŠ a o organizačnom zabezpečení zápisu do MŠ, návrh
počtu prijatých žiakov/detí a tried pre školský rok 2020/21/ taj. komisie Mgr. Hevery
6. Informácia o aktuálnych výzvach na predkladanie žiadostí o FP na projekty a o zapojení škôl
do projektov v oblasti vzdelávania/ taj. komisie Mgr. Hevery
7. Informácia o zmenách v prijímacom konaní na SŠ / predseda komisie Mgr. J. Pavlíček
8. Prerokovanie oceňovania žiakov a študentov škôl primátorom mesta
9. Návrh koncepcie rozvoja športu v Novom Meste nad Váhom/ taj. komisie Mgr. Hevery
10. Rôzne, diskusia
11. Schválenie uznesení
K bodu 1
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Ján Pavlíček.
Komisia schválila doplnenie programu rokovania o bod „Návrh koncepcie rozvoja športu“.
K bodu 2
Tajomník komisie Mgr. D. Hevery informoval o organizačnom zabezpečení výchovy a vzdelávania
počas prerušenia vyučovania v školách. Základné školy a základná umelecká škola zabezpečujú
dištančné on-line vzdelávanie, pedagogickí zamestnanci majú nariadenú prácu z domácnosti.
Materská škola a centrum voľného času zverejňujú na svojich stránkach námety na činnosť detí,
pedagogickí zamestnanci, okrem zamestnancov zaradených do opatrovateľského centra
a zamestnancov zabezpečujúcich zápis detí do MŠ, nepracujú pre prekážku v práci na strane
zamestnávateľa s náhradou príjmu vo výške 80%.
Nepedagogickí zamestnanci škôl majú podľa rozhodnutia riaditeľov škôl osobitnú úpravu výkonu
práce – v dohodnutých dňoch vykonávajú nutné práce na pracovisku alebo čerpajú dovolenku, inak
nevykonávajú prácu pre prekážku v práci na strane zamestnávateľa s náhradou príjmu vo výške
80%.
MsÚ-OŠMaTK pravidelne zasiela riaditeľom škôl aktuálne informácie, pokyny a usmernenia
týkajúce sa činnosti počas prerušenia prevádzky škôl.

K bodu 3
Tajomník komisie informoval o zriadení opatrovateľského centra pre deti zamestnancov
zdravotníctva, polície a hasičského záchranného zboru v priestoroch ZŠ na Odborárskej ulici.
Deti sú zaradené do 3 oddelení materskej školy a 2 oddelení školského klubu detí s počtom 5 detí
v skupine. Pre deti sa pripravuje strava v školskej jedálni.
K bodu 4
Tajomník komisie predložil na prerokovanie návrh úpravy rozpočtu škôl a ŠZ z dôvodu úsporných
opatrení ako dôsledku výpadku príjmov a návrh dodatku č. 5 VZN č. 8/2018 o určení výšky FP na
žiaka školy a výšky mesačných príspevkov žiakov.
Navrhovaná výška finančných prostriedkov na žiaka zohľadňuje zníženie príjmov mesta
z predpokladaného podielu na výnose dane z príjmu FO a zároveň nevyhnutné potreby škôl
a školských zariadení na osobné a prevádzkové náklady. V rozpočte škôl a ŠZ sa navrhujú úsporné
opatrenia, a to:
- zníženie osobných nákladov ŠJ ZŠ znížením počtu zamestnankýň ŠJ od 1.7.2020, ktorých mzdové
náklady refunduje do 30.6.2020 ÚPSVaR
- zníženie mzdových nákladov MŠ, ZUŠ, CVČ úspornými opatreniami vrátane náhrady mzdy vo
výške 80% pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa
- zníženie prevádzkových nákladov škôl a ŠZ počas prerušenia ich prevádzky
- zrušenie niektorých plánovaných úloh (opravy v školských areáloch, nákupy), ktoré znesú odklad
na ďalšie rozpočtové obdobie
Dodatkom VZN č. 5 sa navrhuje s účinnosťou od 1.7.2020:
1. Určiť úhradu mesačného príspevku v ZUŠ, CVČ a ŠKD pomernou časťou, ak bolo prerušenie
prevádzky školy alebo ŠZ zapríčinené zriaďovateľom alebo mimoriadnou situáciou na základe
rozhodnutia príslušného orgánu na viac ako 10 pracovných dní v mesiaci. Pri prerušení
prevádzky z týchto dôvodov do 10 dní (vrátane) sa príspevky uhrádzajú celou sumou.
2. Určiť úhradu mesačného príspevku za žiaka ZUŠ pri prerušení prevádzky školy v mimoriadnej
situácii na základe rozhodnutia príslušného orgánu v plnej výške, ak škola zabezpečuje výchovu
a vzdelávanie žiaka inou ako prezenčnou formou (t. j. dištančným vzdelávaním).
3. Mesačné príspevky za deti materskej školy uhrádzať v súlade s § 28 ods. 7 školského zákona a s
§ 4 ods. 4 VZN mesta č. 8/2018, t. j. v pomernej časti podľa počtu dní prevádzky MŠ.
Do účinnosti dodatku č. 5 VZN č. 8/2018 sa navrhuje riešiť úhradu mesačných príspevkov počas
prerušenia prevádzky ZUŠ, CVČ a ŠKD v mimoriadnej situácii, ku ktorému došlo rozhodnutím
príslušného orgánu, nasledovne:
1. za mesiac marec, prípadne aj ďalšie mesiace, v ktorých ZUŠ, CVČ a ŠKD poskytovali
výchovnovzdelávacie služby v priestoroch školy v obmedzenom počte dní (marec 2020: 9
vyučovacích dní), sa uhrádzajú mesačné príspevky v plnej výške.
2. za apríl a ďalšie mesiace, v ktorých CVČ a ŠKD neposkytujú výchovnovzdelávacie služby
v priestoroch školy ani 1 deň, sa s neuhradenými príspevkami nakladá ako s pohľadávkami,
ktoré podľa čl. 10 ods. 6 a 9 zásad hospodárenia s majetkom mesta možno odpustiť do výšky
35,- eur.
3. za mesiace, v ktorých ZUŠ poskytuje výchovnovzdelávacie služby inou ako prezenčnou formou
(dištančným vzdelávaním), sa mesačné príspevky uhrádzajú v plnej výške. Ak žiaci nemajú
podmienky na dištančné vzdelávanie a výchovnovzdelávacia služba sa im preto neposkytuje, s
neuhradenými príspevkami sa nakladá ako s pohľadávkami, ktoré podľa čl. 10 ods. 6 a 9 zásad
hospodárenia s majetkom mesta možno odpustiť do výšky 35,- eur.

Školská komisia vzala navrhované materiály na vedomie bez pripomienok.
K bodu 5
Tajomník komisie informoval o výsledku zápisu do ZŠ a o organizačnom zabezpečení zápisu do
MŠ.
Zápis do ZŠ prebiehal vzhľadom na mimoriadnu situáciu elektronicky bez účasti detí. Na základe
zápisu sa do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/21 zapísalo do ZŠ-Tematínska 93 detí, do ZŠ-Ul.
kpt. Nálepku 54 detí, do ZŠ-Odborárska 33 detí do 1. ročníka a 8 detí do 0. ročníka, do cirkevnej ZŠ
51 detí. Okrem týchto detí bolo školám predložených 27 návrhov na odklad začiatku povinnej
školskej dochádzky o 1 rok. Z počtu zapísaných detí je 57 detí z iných obcí.
Rozhodnutie o prijatí detí do školy vydajú riaditelia ZŠ po schválení návrhu počtu detí a tried
zriaďovateľom škôl.
Zápis do materskej školy prebieha od 30. apríla na MŠ – Poľovnícka ul. dištančne bez účasti detí a
trvá do 31.5.2020. Následne predloží riaditeľka MŠ návrh na schválenie počtu detí na prijatie do
MŠ.
K bodu 6
Tajomník komisie informoval o aktuálnom zapojení škôl do realizácie projektov. V súčasnosti ZŠTematínska a ZŠ-Ul. kpt. Nálepku začali realizovať projekt IROP-modernizácia odborných učební
v hodnote 185 937 eur z prostriedkov EÚ, ŠR a so spolufinancovaním mesta.
K bodu 7
Predseda komisie Mgr. Ján Pavlíček informoval o podmienkach prijímacieho konania na SŠ
v mimoriadnej situácii a o schválenom pláne výkonov.
Zákonný zástupca žiaka mohol do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné
školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole a do 19. júna 2020 môže podať
prihlášku na prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
Riaditeľ základnej školy mal do 19. mája 2020 podať prihlášky na vzdelávanie na príslušnú strednú
školu. Na prihláške sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti žiaka.
Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej
školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania a doručí uchádzačovi rozhodnutie
o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční
prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa
uskutoční do 23. júna 2020.
Uchádzač do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol prijatý, potvrdenie o nastúpení na
štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
Plán výkonov SŠ:
Gymnázium M.R.Š. otvorí v štvorročnom štúdiu 1 triedu pre 25 žiakov, v bilingválnej vetve 1
triedu pre 25 žiakov, v osemročnom štúdiu 1 triedu pre 18 žiakov.
Bilingválne gymnázium otvorí 1 triedu pre 31 žiakov.
Cirkevné gymnázium otvorí 1 triedu pre 22 žiakov.
Stredná priemyselná škola môže prijať spolu 90 žiakov, stredná odborná škola obchodu a služieb 97
žiakov.

Tajomník komisie informoval, že 9. ročník ZŠ opustí tento rok 178 žiakov.
K bodu 8:
V nadväznosti na rozhodnutie mesta o zrušení tohtoročných dní mesta z dôvodu opatrení ÚVZ SR
a s ohľadom na prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení a obmedzenia, ktoré sa dotkli
školských vedomostných súťaží a olympiád, komisia prerokovala možnosť oceňovania
najúspešnejších žiakov ZŠ a SŠ za školský rok 2019/2020 a uzniesla sa na tom, že v tomto roku
nenavrhne primátorovi mesta oceniť najúspešnejších žiakov. Významné úspechy žiakov dosiahnuté
v tomto školskom roku v zmysle štatútu výročnej ceny primátora mesta v oblasti výchovy
a vzdelávania budú zohľadnené v návrhoch na ocenenie za školský rok 2020/2021, kedy sa počet
ocenených zvýši o kandidátov za predchádzajúci školský rok.
K bodu 9:
Tajomník komisie informoval o rozpracovanom návrhu koncepcie rozvoja športu v Novom Meste
nad Váhom. Na základe opatrení z kontroly NKÚ s odvolaním na zákon č. 440/2015 o športe bolo
uložené mestu opatrenie vypracovať a schváliť túto koncepciu. Vypracovaním koncepcie bolo
poverené oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry MsÚ.
Tajomník komisie predstavil rámcovo rozpracovaný návrh koncepcie, ktorá by mala analytickú
časť, strategickú časť s akčným plánom realizácie a ako prílohu pasportizáciu športovej
infraštruktúry v meste.
Po dopracovaní materiálu predloží oddelenie školstva MsÚ návrh koncepcie na pripomienkovanie
príslušným komisiám MsZ, poslancom MsZ, riaditeľom škôl a ŠZ a subjektom pôsobiacim v oblasti
športu. Do úvahy prichádza aj verejné pripomienkovanie prostredníctvom internetovej stránky
mesta.
Prerokovanie a schvaľovanie koncepcie v MsZ je plánované v mesiaci september 2020.
K bodu 11 – schválenie uznesení:
Uznesenie č. 3/2020-KŠMŠ:
V nadväznosti na príslušné opatrenia ÚVZ SR, rozhodnutie ministra školstva SR o prerušení
vyučovania v školách, rozhodnutie mesta o zrušení Dní mesta 2020 a s ohľadom na obmedzenia,
ktoré sa dotkli školských vedomostných súťaží a olympiád, komisia školstva, mládeže a športu sa
uzniesla nasledovne:
1. V školskom roku 2019/2020 komisia školstva nepredloží primátorovi mesta návrh na ocenenie
najúspešnejších žiakov ZŠ a SŠ v zmysle štatútu výročnej ceny primátora mesta v oblasti
výchovy a vzdelávania
2. V školskom roku 2020/2021 komisia školstva v návrhoch na ocenenie najúspešnejších žiakov ZŠ
a SŠ v zmysle štatútu výročnej ceny primátora mesta v oblasti výchovy a vzdelávania zohľadní
aj mimoriadne úspechy žiakov dosiahnuté v školskom roku 2019/2020 a zvýši počet návrhov na
ocenenie o týchto kandidátov.
Komisia schválila uznesenie jednomyseľne.
V Novom Meste nad Váhom dňa 19.5.2020.
Zapísal: Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie: ..................................................
Podpis predsedu komisie:

..................................................

