
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

Zápisnica č. 2/2022 

zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a športu 

 

Dátum a miesto zasadnutia: 17.3.2022 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ - OVRDM 

Prítomní: 9 členov (81,8%), 1 hosť (hlavný kontrolór Mgr. P. Bača) - viď prezenčná listina  

 

Program :  

1. Schválenie programu rokovania/ predseda komisie Mgr. J. Pavlíček 

2. Aktuálne informácie o prevádzke škôl a ŠZ / informuje Mgr. Hevery 

3. Termíny a organizácia zápisu detí do 1. roč. ZŠ a zápisu do MŠ, návrh dodatku č. 1 VZN č. 

3/2021 o určení školských obvodov.../ informuje Mgr. Hevery 

4. Testovanie žiakov 9. roč. ZŠ a prijímanie žiakov na stredné školy/ informuje Mgr. Hevery 

5. Informácia o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov a o zapojení škôl do projektov 

v oblasti vzdelávania/ informuje Mgr. Hevery  

6. Návrh školských podujatí (termín/ koordinátor)/ informuje Mgr. Hevery  

7. Rôzne    

8. Schválenie uznesení/ predseda komisie Mgr. J. Pavlíček 

 

K bodu 1  

Zasadnutie komisie otvoril tajomník komisie Mgr. Dušan Hevery, nakoľko predseda komisie z 

pracovných dôvodov vopred oznámil neskorší príchod na zasadnutie a podpredsedníčka komisie 

ospravedlnila svoju neúčasť na zasadnutí. 

Tajomník komisie navrhol doplniť program rokovania o návrh dodatku č. 1 VZN č. 3/2021.  

Komisia schválila doplnený program rokovania jednomyseľne. 

 

K bodu 2  

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery informoval o aktuálnych prevádzkových podmienkach škôl 

z hľadiska epidemiologickej situácie a v súvislosti so zaraďovaním detí odídencov z Ukrajiny do 

škôl. 

Školy aplikujú protiepidemiologické opatrenia podľa rozhodnutia ministra školstva z 25.2.2022 

v znení rozhodnutia zo dňa 3.3.2022, školského semaforu vo verzii 2.0 a príslušných vyhlášok ÚVZ 

SR. Zmena nastala najmä v podmienkach izolácie a karantény osôb, povinnosti nosenia respirátora, 

resp. rúška a uvoľnení opatrení pre školské podujatia.  

Aktuálne sú pozitívne prípady v školách zriedkavé, prebieha riadne prezenčné vzdelávanie 

a výchova. 

Materská škola a základné školy zabezpečujú výchovu a vzdelávanie aj pre detí odídencov 

z Ukrajiny so štatútom tolerovaného pobytu alebo s udeleným azylom, ktorých zaraďujú do 

príslušných tried po absolvovaní lekárskej prehliadky a otestovaní na covid-19.  

Do materskej školy už bolo zaradených 5 detí a do základných škôl 25 detí. Podľa schváleného 

plánu sa najprv obsadzujú voľné miesta v triedach MŠ na elokovanom pracovisku na Dibrovovej 

ulici, v prípade potreby sa následne otvorí ďalšia trieda v MŠ na Poľovníckej ulici pre cca 12 detí. 



 

V základných školách sa zaraďujú deti na voľné miesta v jednotlivých triedach do naplnenia 

maximálneho počtu v zmysle školského zákona. Všetky ZŠ požiadali RÚ ŠS v Trenčíne o súhlas so 

zabezpečením jazykového kurzu pre ukrajinské deti v rozsahu 2 hodiny týždenne, náklady na 

realizáciu kurzu bude zriaďovateľ škôl riešiť formou dohodovacieho konania na dofinancovanie zo 

štátneho rozpočtu.  

Ďalšie miesta pre deti v materskej škole a v základných školách zabezpečí zriaďovateľ v prípade 

potreby v priestoroch ZŠ na Odborárskej ulici. 

Mgr. Fuhrmannová informovala, že do Spojenej školy sv. Jozefa boli prijaté 2 deti do MŠ, 12 detí 

do ZŠ a 2 deti do gymnázia. 

Mgr. Pavlíček informoval, že v Gymnáziu M. R. Š. boli sa aktuálne rieši prijatie 3 žiakov. 

 

K bodu 3 

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery informoval o termínoch a organizačnom zabezpečení zápisu do 

materskej školy a zápisu do 1. ročníka základnej školy. 

Zápis do MŠ sa uskutoční 9. až 11. mája 2022 v čase od 12.00 hod. do 16.00 hod. na všetkých 

pracoviskách MŠ. 

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v súlade s VZN č. 3/2021 v dňoch 1. (piatok), 4. a 5. apríla 

2022 v čase od 14.00 do 17.00 hod. 

Zápis sa uskutoční za účasti detí a ich zákonných zástupcov, ak protiepidemiologické opatrenia 

stanovené príslušnými orgánmi v čase zápisu neurčia inak. 

Na základe zápisu riaditelia škôl navrhnú zriaďovateľovi na schválenie počty prijímaných 

detí/žiakov a počty tried, po schválení návrhov rozhodnú o prijatí detí/žiakov do ZŠ v termíne do 

15. júna a do MŠ do 30. júna 2022.  

Pre školský rok 2022/23 pripravuje SŠ sv. Jozefa rozšírenie kapacity MŠ o 1 triedu/22 detí.  

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery predložil na prerokovanie návrh dodatku č. 1 VZN č. 3/2021 o 

určení školských obvodov základných škôl, o určení miesta a času zápisu do základnej školy 

a o určení spádovej materskej školy. 

 

Dodatkom VZN sa menia a dopĺňajú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta tak, že z obvodu ZŠ Odborárska ulica sa presúvajú do iných obvodov nasledovné ulice: 

- do školského obvodu ZŠ, Tematínska ul.: Ul. J. Kréna - súpis. čísla 6310, 6311, 6312, 6339 

a Bzinská ul. 

- do školského obvodu ZŠ, Ul. kpt. Nálepku: Trenčianska ulica a Ul. čsl. armády 

Dôvodom úpravy školských obvodov je proporcionálne rozmiestnenie detí z marginalizovaných 

komunít do základných škôl v záujme optimalizácie podmienok na vzdelávanie a výchovu týchto 

detí, ich integrácia do prostredia majoritnej komunity a eliminácia rizík prípadnej segregácie detí 

z marginalizovaných komunít.  

Pri zmene školských obvodov sa prihliada na počet detí z marginalizovaných komunít v jednotlivých 

lokalitách mesta i na primeranosť vzdialenosti príslušnej lokality od základnej školy, v ktorej sa má 

zabezpečovať základné vzdelávanie. 

Komisia po diskusii návrh dodatku VZN schválila a odporučila predložiť na prerokovanie v MsZ. 

 

 



 

K bodu 4 

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery informoval o termíne a organizačnom zabezpečení testovania 

vedomostí žiakov 9. ročníka ZŠ z MAT a SJL, ktoré je povinné pre všetkých žiakov 9. ročníka ZŠ 

a žiakov adekvátneho ročníka SŠ s osemročným, resp. päťročným vzdelávacím programom. 

Riadny termín testovania bol určený na 6.4.2022, náhradný termín na 24.4.2022. 

Externý dozor nad objektívnosťou testovania zabezpečia školy na území mesta krížovým spôsobom 

podľa rozpisu, ktorý predložilo OŠMaTK MsÚ na RÚ ŠS v Trenčíne. 

Ďalej tajomník komisie informoval, že gymnázia môžu zaradiť do podmienok prijímacieho konania 

na SŠ prijatie žiaka ZŠ bez prijímacej skúšky, ak dosiahne v externom testovaní úspešnosť 

najmenej 90% v každom predmete, ostatné SŠ môžu zaradiť do podmienok prijímacieho konania 

prijatie bez prijímacej skúšky hranicu najmenej 80% úspešnosti v každom predmete. 

MsÚ-OŠMaTK po zverejnení celoslovenských výsledkov testovania analyzuje výsledky testovania 

deviatakov novomestských základných škôl a vypracuje správu o výsledkoch, ktorú  predloží na 

prerokovanie v komisii školstva.   

 

K bodu 5 

Tajomník komisie informoval o zapojení škôl do projektov a o aktuálnych výzvach na podávanie 

žiadostí o NFP na realizáciu projektov. 

V šk. r. 2021/22 realizujú školy zriadené mestom nasledovné rozvojové projekty s finančnou 

podporou MŠVVaŠ SR: 

MŠ:     Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, Pomocný vychovávateľ v MŠ 

V.ZŠ:  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, Spolu múdrejší III 

III.ZŠ: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 

IV.ZŠ: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, Spolu múdrejší III, Podpora DPŠ  

            a rozširujúceho štúdia PZ, Kompenzácia poplatku v ŠKD pre žiakov zo SZP  

MŠVVaŠ SR zverejnilo harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre obce a mestá, 

v ktorom sú pre mesto NMnV relevantné výzvy na rozšírenie kapacity MŠ a kapacity ZŠ.    

 

K bodu 6 

Tajomník komisie informoval, že na porade riaditeľov škôl a ŠZ zriadených mestom boli 

prerokované a naplánované nasledovné školské podujatia na 2. polrok školského roka 2021/22: 

- ku Dňu Zeme: Deň pre svoje mesto – upratovanie školských areálov a verejných priestranstiev 

v okolí škôl, zapojenie žiakov škôl do medzinárodnej literárnej súťaže s environmentálnou 

tematikou Najkrajší list 2022, (tradičné plavecké štafetové preteky sa neuskutočnia z dôvodu 

rekonštrukcie bazénu SPŠ) 

- k MDD: školy plánujú školské podujatia pre deti samostatne vo vlastných priestoroch   

- ku Dňu mesta: mestský minimaratón v parku J.M.H., futbalový turnaj žiakov ZŠ a 8-r. gymnázia 

v V.ZŠ, volejbalový turnaj žiačok ZŠ a 8-r. gymnázia v III.ZŠ, turnaj žiakov 1. st. ZŠ vo 

vybíjanej v IV.ZŠ, verejné oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ a SŠ za šk. rok 2021/22 na 

námestí  

- Letné športové hry žiakov 1. stupňa ZŠ – atletické preteky v IV.ZŠ 

- Bedmintonový turnaj žiakov ZŠ a 8-r. gymnázia v III.ZŠ 



 

V záujme nevytvárania epidemiologických rizík sa zatiaľ neodporúča k medzinárodnému dňu 

učiteľov zorganizovať slávnostné zhromaždenie pedagógov všetkých škôl a ŠZ na území mesta ako 

v období pred vznikom pandémie. 

K bodu 7 – rôzne: 

JUDr. Vavrinčík odporučil v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine zvážiť usporiadanie 

športového podujatia pre deti a žiakov z Ukrajiny prijatých do škôl v NMnV. 

Mgr. Pavlíček odporučil zabezpečiť do telocvične ZUŠ k lezeckej stene samoistiace zariadenie, aby 

mohli stenu využívať aj osoby mimo istenia lezeckým inštruktorom. 

MUDr. Bielik sa vyjadril, že lezecká stena v telocvični je pre väčší počet lezcov pomerne malá. 

Vhodnejší priestor na zhotovenie väčšej steny je v suteréne bývalej kotolne ZUŠ, ktorá je nevyužitá, 

ale vyžaduje si väčšiu investíciu na úpravu priestoru.  

MUDr. Bielik požiadal o informáciu, či existujú v meste kryty CO pre žiakov a zamestnancov škôl 

a aké opatrenia majú školy vypracované. Tajomník komisie vysvetlil, že žiadna škola nemá kryt 

CO. Školy majú vypracované evakuačné plány, podľa ktorých priebežne nacvičujú evakuáciu osôb 

zo školy na určené miesto v okolí školy. Sklady civilnej ochrany v školách boli zrušené, pretože 

ochranné prostriedky už bol zastarané a nefunkčné, nové OP školy nemajú zabezpečené 

Mgr. Pavlíček informoval, že gymnázium M.R.Š. organizuje 23.3.2022 podujatie Kvapka krvi. 

 

K bodu 8 – schválenie uznesení: 

Uznesenie č. 3/2022 - KŠMŠ: 

Komisia školstva, mládeže a športu: 

1. Schválila návrh dodatku č. 1 VZN č. 3/2021 o určení školských obvodov základných škôl, o 

určení miesta a času zápisu do základnej školy a o určení spádovej materskej školy 

2. Odporučila predložiť návrh dodatku VZN na prerokovanie na najbližšie zasadnutie mestského 

zastupiteľstva 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 17.3.2022. 

 

 

Zapísal: Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie: .................................................. 

 

Podpis predsedu komisie:                                     .................................................. 


