Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne
konaného dňa 02.06.2015

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Privítanie, otvorenie, schválenie programu.
Testovanie 9 – 2015 - vyhodnotenie.
Príprava Detskej osobnosti 2015.
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ, Kubranská a MŠ, Švermova.
Dotácie na oblasť školstvo, výchova a vzdelávanie - zmluvy.
Rôzne.
Uznesenie, záver.

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek, privítal prítomných, neprítomný Dr. Řádek.
Program bol schválený bezo zmeny.
Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.
Za: 4
zdržal sa: 0
proti: 0
2. Mgr. Baláž informoval o výsledkoch testovania žiakov 9. ročníkov trenčianskych ZŠ – viď príloha. Konštatoval,
že deviataci dosiahli lepší priemerný výsledok, ako je celoslovenský priemer, avšak
s výsledkami
niektorých ZŠ nemôžeme byť spokojní – Veľkomoravská, čiastočne Hodžova. Analyzoval výsledky na porade
s riaditeľmi, tí si prehodnotia výsledky v rámci školy.
Mgr. Vojtek – výsledky sú uspokojivé, percentily by napovedali ešte viac.
Mgr. Baláž – počkáme ešte na výsledky INEKO – hodnotenie škôl v rámci Slovenska. Minulý rok sa umiestnila
ZŠ, Kubranská ( v matematike) na 1. mieste v Trenčianskom kraji – získali ocenenie ministra školstva; ZŠ na
Dlhých Honoch sa pred 2 rokmi umiestnila do 10. miesta v rámci Slovenska.
Komisia školstva berie na vedomie informáciu o výsledkoch Testovania 9 – 2015.
3. Mgr. Kršáková oboznámila prítomných s prípravou Detskej osobnosti 2015, ktorá sa uskutoční 19.06.2015
o 10.00 hod v sobášnej sieni MsÚ. Je tradíciou mesta oceniť najúspešnejších žiakov v umeleckých alebo
športových súťažiach a vedomostných olympiádach, ktoré dosiahli v krajskom alebo celoštátnom kole, prípadne
na medzinárodnej úrovni. Riaditelia nominujú takýchto žiakov a Mgr. Baláž a Kršáková vyberú z jednotlivých
kategórií najlepších. Tí si z rúk primátora prevezmú plaketu a ďakovný list za úspešnú reprezentáciu mesta
Trenčín.
Komisia školstva berie na vedomie informáciu o príprave Detskej osobnosti 2015.
4. Mgr. Baláž informoval o priebehu výberových konaní na riaditeľa ZŠ, Kubranská a MŠ, Švermova.
p. Andelová – informovala, že od 01.01.2017 všetci kandidáti na riaditeľa MŠ budú musieť mať absolvovanú
1. atestáciu a do dvoch rokov od zvolenia aj funkčné vzdelávanie.
Komisia školstva berie na vedomie informáciu o výberových konaniach v ZŠ, Kubranská a MŠ, Švermova.
5. Mgr. Baláž – informoval o dotáciách na oblasť školstvo – primátor návrh komisie schválil, zamestnankyňa
útvaru školstva pripravila zmluvy, ktoré chodia subjekty podpisovať. Všetko prebieha bez problémov.
Komisia školstva berie na vedomie informáciu o dotáciách na oblasť školstva.
6. Rôzne
Mgr. Vojtek – pýta sa na úlohu z aprílového zasadnutia KŠ - organizačné zmeny ŠZTN.
Mgr. Baláž – po 22.06.2015 stretnutie vedenie mesta a poslanci komisie školstva.
Mgr. Forgáč – navrhuje, aby sa stretnutia zúčastnili aj odborníci.
p. Andelová – navrhuje zmenu času zasadnutí komisie školstva na 14.30 hod.
Komisia školstva súhlasí so zmenu času zasadnutí z 15.00 hod na 14.30 hod.
Za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
Predseda Mgr. Vojtek poďakoval prítomným, najbližšie zasadnutie 31.08.2015 o 14.30 hod.
Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková
Trenčín 09.06.201
............................................................
predseda komisie školstva

UZNESENIE Č. 6/2015
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne
konaného dňa 02.06.2015

Komisia školstva berie na vedomie:
-

informáciu o výsledkoch Testovania 9 – 2015

-

informáciu o príprave Detskej osobnosti 2015

-

informáciu o výberových konaniach v ZŠ, Kubranská a MŠ, Švermova

-

informáciu o dotáciách na oblasť školstva

Komisia školstva súhlasí:
-

s programom rokovania.

-

so zmenu času zasadnutí z 15.00 hod na 14.30 hod.

Mgr. Ján Vojtek
predseda komisie školstva

V Trenčíne 09.06.2015

