
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 07.02.2018 

 

Prítomní: Mgr. Ján Forgáč; Patrik Žák, BSBA; Nadežda Andelová; Mgr. Anna Plachká; Mgr. Jozef Baláž; Mgr. Ľubica 

Kršáková;  

Ospravedlnený: Mgr. Ján Vojtek 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Návrh zmeny rozpočtu. 

3. Informácia o výsledkoch testovania 5-2017. 

4. Rôzne. 

5. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril Mgr. Ján Forgáč ( poverený predsedom p. Vojtekom), ospravedlnil z neprítomnosti Mgr. 

Jána Vojteka. Skonštatoval, že komisia školstva je uznášaniaschopná. Program komisie bol schválený.                                                                                                       

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 4                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

2. Mgr. Baláž – na požiadanie Mgr. Kršákovej prezentoval návrh zmeny rozpočtu: 

- ZŠ, Na dolinách 27 požiadala o finančný príspevok na mzdy a odvody vo výške 6500,-€, čo je 5% spoluúčasť 

zriaďovateľa na projekte „Inklúzia vo výchovno-vzdelávacích procesoch ZŠ, Na dolinách 27 v Trenčíne“, 

financovaný MVVaŠ SR. Projekt sa začal 01.12.2017, doba trvania je tri roky. Projekt pre školu zabezpečuje 

školského psychológa, špeciálneho pedagóga na 50% úväzok a 3 asistentov učiteľa. Navrhovaná zmena rozpočtu 

ZŠ vznikla zapojením sa do projektu ESF a nutnosťou spoluúčasti zriaďovateľa. 

- Zmena rozpočtu 3000,-€ z rezervy ŠZTN, m.r.o. sa týka zvýšenia mzdových prostriedkov Materskej školy, 

Šafárikova 11 

   Komisia školstva odporúča schváliť návrh zmeny rozpočtu - 3000,-€ z rezervy ŠZTN, m.r.o. na zvýšenie 

mzdových prostriedkov Materskej školy, Šafárikova a 6500,-€ pre ZŠ, Na dolinách ako 5% spoluúčasť 

zriaďovateľa na realizácii projektu ESF „Inklúzia vo výchovno-vzdelávacích procesoch ZŠ, Na dolinách 27 

v Trenčíne“. 

Za: 4                        zdržal sa: 0                      proti: 0                    

3. Mgr. Kršáková analyzovala výsledkovú tabuľku testovania 5-2017 – príloha č.1. Celkové výsledky za zriaďovateľa 

lepšie ako celoslovenské – v SJ lepší o 4,4%; v M lepší o 6,98% ako priemer SR. Vyzdvihla najúspešnejšie školy – 

Dlhé Hony vo výsledkoch matematiky 81,7% úspešnosť; Bezručova a Kubranská v slov. jazyku zhodný výsledok – 

72,8% úspešnosť. 

Mgr. Plachká – o realizácii testovania sa školy dozvedeli neskoro, pôvodne sa konať nemalo. Testovanie žiakov 

primárneho vzdelávania by sa malo vykonávať na konci 4. ročníka, nie v novembri nasledujúceho šk. roka – žiaci sa 

sťahujú, menia sa triedne kolektívy, čo ovplyvňuje výsledok triedy/školy. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o výsledkoch testovania 5-2017. 

4. Mgr. Kršáková – informovala o výkone kontroly ŠŠI v ZŠ na Východnej – čitateľská gramotnosť – výsledok ešte 

nemajú a ZŠ, Dlhé Hony – šetrenie sťažnosti – 1 námietka opodstatnená a druhá neopodstatnená. 

Pýta sa, či má naďalej vykonávať štatistiku návštevnosti športových areálov pri základných školách, problém s údajmi 

majú tí riaditelia, ktorí nemajú správcov športových areálov – všetky okrem L. Novomeského a Hodžovej. 

Patrik Žák, BSBA – nová web stránka mesta bude doplnená aj o nové areály – Východná a Dlhé Hony. Nevidí zmysel 

uvádzať odhadované počty návštevníkov. 

Mgr. Forgáč – navrhuje, aby komisia školstva prijala uznesenie, že štatistiku návštevníkov šp. areálov bude útvar 

školstva vyhodnocovať iba pri ZŠ, ktoré majú správcu ŠA. 

Komisia školstva súhlasí, aby sa štatistika návštevníkov športových areálov vyhodnocovala iba pri ZŠ, Hodžova 

a L. Novomeského. 

Za: 4                        zdržal sa: 0                      proti: 0                    

Mgr. Plachká – informovala o kontrole školskej jedálne RÚVZ, ktorá zistila nedostatky – 2 ks drezy v kuchyni, 

poškodené a vlhké časti stien a stropov, poškodená podlaha vo varnej časti kuchyne. Bolo začaté správne konanie a 

nariadené odstránenie nedostatkov. Riaditeľka odhaduje potrebnú fin. čiastku nad 15 000,-€, bude hľadať spôsoby, ako 



nedostatky odstrániť, pravdepodobne bude žiadať o spolufinancovanie Mesto Trenčín. Informovala sa o možnostiach 

verejného obstarávania - VO, s ktorým má škola malé skúsenosti. Informovala tiež, že 08.02.2018 sa s Mgr. Kršákovou 

zúčastní ústneho pojednávania v RÚVZ. 

Mgr. Forgáč – odpovedal na možnosti VO – ak škola presunie fin. prostriedky na účet mesta, VO realizuje mesto, ak 

mesto presunie peniaze škole, VO zrealizuje škola. 

 

5. Mgr. Forgáč poďakoval prítomným za účasť. Najbližšie stretnutie sa uskutoční  07.03.2018 o 14.30 hod.  

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 09.02.2018 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 2/2018 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 07.02.2018 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

                                                                                                 

- s programom rokovania.  

 

 

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť: 

 

- návrh zmeny rozpočtu - 3000,-€ z rezervy ŠZTN, m.r.o. na zvýšenie mzdových prostriedkov 

Materskej školy, Šafárikova a 6500,-€ pre ZŠ, Na dolinách ako 5% spoluúčasť zriaďovateľa na 

realizácii projektu ESF „Inklúzia vo výchovno-vzdelávacích procesoch ZŠ, Na dolinách 27 

v Trenčíne“. 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informáciu o výsledkoch testovania 5-2017. 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- aby sa štatistika návštevníkov športových areálov vyhodnocovala iba pri ZŠ, Hodžova a L. 

Novomeského. 

                                                    

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 


