
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 01.06.2016 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Prerokovanie návrhu na zmenu rozpočtu v programe 7 – školstvo. 

3. Informácie o zápise detí do materských škôl pre šk. r .2016/2017. 

4. Výberové konanie na riaditeľov ZŠ, MŠ, ZUŠ. 

5. Informácie o výsledkoch testovania 9 – 2016. 

6. Rôzne – detská osobnosť. 

7. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek. Program komisie bol schválený bezo zmien.  

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania. 

Za: 5                           zdržal sa: 0                      proti: 0                               

2. Mgr. Baláž – informoval o navrhovaných zmenách rozpočtu – v príjmovej časti nastala zmena z dôvodu zmeny 

položky základných škôl z 312: poplatky za cudzích stravníkov na 223: poplatky za cudzích stravníkov(réžia) v zmysle 

zmien rozpočtovej klasifikácie, ďalej v grantoch, deti v hmotnej núdzi, zabezpečenie okresných súťaží CVČ 

a sponzorské a finančné dary pre ZŠ Východná, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Kubranská. Zvýšenie bežných príjmov ZŠ na 

zabezpečenie lyžiarskych kurzov a školy v prírode. Vo výdavkovej časti sa upravujú rozpočty materských škôl, 

základných škôl, školských jedální, správy ŠZMT v nadväznosti na mzdové inventúry, kreditové príplatky, atestačné  

skúšky zamestnancov, menší počet detí zapísaných do ZŠ Potočná, nákup počítačov pre správu ŠZMT a vedúce ŠJ.  

   Komisia školstva odporúča schváliť návrh na zmenu rozpočtu v programe 7 – školstvo. 

Za: 5                           zdržal sa: 0                      proti: 0                               

3. Ing. Masaryk informoval o zápise detí do materských škôl – evidujú 514 žiadostí ( aj duplicitne), kapacita MŠ je 480 

miest. V týchto dňoch vydávajú riaditeľky rozhodnutia, podľa vyjadrenia riaditeliek budú umiestnené všetky deti. 

Pripravuje sa rozšírenie MŠ, Legionárska, kde budeme prijímať 4 učiteľky, inak je personálna situácia stabilizovaná. 

Mgr. Vojtek – zaujíma sa, v akom štádiu je výstavba v areáli MŠ, Legionárska. 

Mgr. Forgáč – všetky práce by sa mali stihnúť a od septembra by mala byť „prístavba“ v prevádzke. 

Mgr. Baláž – je pripravené aj „krízové“ riešenie, ak by práce meškali, deti by boli dočasne rozdelené do existujúcich 

tried. Upozornil, že MŠ Ul. 28. októbra treba do začiatku  školského roka 2017/2018 vyriešiť rozšírenie kapacity 

škôlky prístavbou alebo nadstavbou budovy, nakoľko nám RÚVZ v zmysle zápisu z vykonanej kontroly prikázal znížiť 

počty detí v triedach vzhľadom na ich podlahovú plochu. 

Komisia školstva prijala informácie o zápise detí do materských škôl pre šk. r. 2016/2017. 
4. Mgr. Baláž – informoval o priebehu výberových konaní – ZŠ, Východná ukončené výberové konanie, 6 kandidátiek, 

za riaditeľku rada školy vybrala Mgr. Tatianu Hribovú ( kandidátka zo školy). ZŠ, Bezručova aj ZUŠ K. Pádivého sme 

otvárali obálky za účasti predsedu rady školy – na post riaditeľa ZŠ, Bezručova – 1 kandidát, na riaditeľa ZUŠ podali 

prihlášky 3 kandidáti, z toho 1 nespĺňa kritérium 5 rokov pedagogickej praxe, a teda nemôže kandidovať na riaditeľa 

ZUŠ. Obálku na riaditeľku MŠ, Kubranská budeme otvárať 2.6.2016. 

Mgr. Vojtek – zúčastnil sa výberového konania v ZŠ, Východná, zo 6 kandidátiek vybrali najlepšiu. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o výberových konaniach v ZŠ, Východná, Bezručova, ZUŠ K. 

Pádivého, MŠ, Kubranská.   
5. Mgr. Kršáková informovala o výsledkoch testovania deviatakov – 6.4.2016. 380 testovaných žiakov, priemer 

dosiahnutých výsledkov je lepší ako celoslovenský priemer aj zo slovenského jazyka, aj z matematiky. Netvoríme 

rebríček úspešnosti, každá škola si vyhodnotí adekvátnosť dosiahnutých výsledkov podľa zloženia triedy ( priemerné 

známky žiakov), prípadne prijme opatrenia na zlepšenie výsledkov. 

Mgr. Baláž – riaditelia škôl upozorňujú na odliv výborných žiakov v dvoch etapách – v 6. a v 8. ročníku výborní žiaci 

základných škôl odchádzajú na osemročné alebo bilingválne gymnáziá, testovania sa zúčastňujú „vytunelované“ 

kolektívy. Poukázal aj na stratu motivácie učenia sa na prijímacie pohovory na stredné školy, ktoré znižujú kritériá 

prijatia žiaka niekedy na minimum. 

Mgr. Plachká – potvrdila nízke nároky stredných škôl v prijímacom konaní, žiaci nemajú záujem o rozširovanie 

svojich vedomostí. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o výsledkoch testovania 9 – 2016. 
6. Mgr. Kršáková informovala o pripravovanom oceňovaní detskej osobnosti primátorom mesta. Školy navrhnú 

najúspešnejších žiakov/družstvá vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach, ktoré dosiahli v krajských 

a celoslovenských kolách v šk. r. 2015/2016. Komisia útvaru školstva z nich vyberie najúspešnejších, ktorých primátor 



odmení dňa 21.6.2016 o 9,00 hod. v sobášnej sieni MsÚ. Členov komisie školstva srdečne pozýva, pozvánku im pošlú 

mailom. 

Mgr. Plachká – pýta sa p. Forgáča, či je niečo nové v súvislosti s prevodom majetku v Detskom mestečku. 

Mgr. Forgáč – mesto požiadalo kataster o zrýchlené konanie prevodu majetku, čo sa aj stalo. Všetko je na dobrej ceste 

v získaní telocvične, školskej jedálne, plavárne aj pozemkov okolo školy.  

7. Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa na najbližšom stretnutí – v čase letných prázdnin podľa    

potreby, inak 6.9.2016. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 06.06.2016 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZNESENIE Č. 6/2016 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 01.06.2016 

 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania. 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informácie o zápise detí do materských škôl pre šk. r. 2016/2017. 

- informáciu o výberových konaniach v ZŠ, Východná, Bezručova, ZUŠ K. Pádivého, MŠ, 

Kubranská.   

- informáciu o výsledkoch testovania 9 – 2016. 

 

 

Komisia školstva odporúča: 

 

- schváliť návrh na zmenu rozpočtu v programe 7 – školstvo. 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 


