
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 03.10.2018 

 

Prítomní: Mgr. Ján Vojtek; Mgr. Ján Forgáč; Patrik Žák, B.S.B.A.; Mgr. Anna Plachká; Nadežda Andelová;  

Mgr. Ľubica Kršáková; Mgr. Darina Drusová 

Hostia: Ing. Rastislav Masaryk, riaditeľ Školských zariadení Mesta Trenčín 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Štatistické výkazy na šk. r. 2018/2019. 

3. Výberové konanie na pozíciu  riaditeľa ZŠ, Veľkomoravská a MŠ, Na dolinách. 

4. Vyhodnotenie činnosti sociálnych pedagógov a školských psychológov za šk. r. 2017/2018. 

5. Rôzne. 

6. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril a privítal prítomných  predseda komisie, Mgr. Ján Vojtek.  

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 5                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

2. Mgr. Kršáková informovala o štatistických výkazoch 3-01, 40-01 a EDUZBER, porovnávala počty žiakov 

s uplynulým šk. rokom. V tomto školskom roku  navštevuje základné školy 4319 žiakov, čo je o 62 viac ako vlani. 

ŠKD navštevuje 1742 detí, o 62 viac ako vlani. Počet integrovaných žiakov – 128 , ich počet stúpol o 31 detí.  Pokles 

o 103 detí bol  zaznamenaný v CVČ. Dôvodom je lokalizácia zariadenia a návšteva záujmových útvarov žiakmi 

v školách. Počet ponúkaných záujmových útvarov v CVČ nepoklesol. Počet žiakov v ZUŠ Karola Pádivého – 1153, o 5 

viac ako vlani. Základné školy s najvyšším počtom žiakov - Hodžova, L. Novomeského, Veľkomoravská. V tomto šk. 

roku : ZŠ, Bezručova – pokles o 9 žiakov;  ZŠ, Dlhé Hony - nárast o 1 žiaka;  ZŠ, Hodžova - pokles o 19 žiakov;  ZŠ, 

Kubranská – nárast o 48 žiakov / ZŠ, Kubranská je kmeňovou školou pre 15 žiakov, ktorí sa vzdelávajú individuálnou 

formou v rámci Občianskeho združenia Handrbolka/;  ZŠ, Na dolinách – nárast o 9 žiakov; ZŠ, Novomeského – nárast 

o 21 žiakov; ZŠ, Potočná -   pokles o 10 žiakov; ZŠ, Veľkomoravská – nárast o 22 žiakov; ZŠ, Východná – pokles o 1 

žiaka. Priemerná naplnenosť tried je ekonomicky na dobrej úrovni, sú rentabilné, ekonomicky vyrovnané - príloha č. 1. 

Mgr. Kršáková doplnila informácie z výkazu 40-01, v ktorom sú údaje aj cirkevných a súkromných zriaďovateľov 

MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ – financovanie z podielových daní. 

Mgr. Vojtek sa informoval , aký je na území mesta počet neštátnych škôl a školských zariadení. 

Mgr. Kršáková uviedla: 3 súkromné ZUŠ, 2 cirkevné MŠ, 6 súkromných MŠ, 1 cirkevná ZŠ, 2 súkromné ZŠ, 1 

súkromné gymnázium a 1 cirkevné gymnázium. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o štatistických výkazoch škôl a školských zariadení na území 

Mesta Trenčín na šk. rok 2018/2019. 

3. Mgr. Kršáková členov komisie informovala o výberových konaniach na pozíciu riaditeľa ZŠ, Veľkomoravská a MŠ,   

    Na dolinách. Výberové konania boli vyhlásené 24.09.2018, uzávierka prijímania prihlášok je 11.10.2018. 

  Mgr. Kršáková  poukázala na  dôležitosť funkčnosti rád škôl.  V MŠ, Na dolinách odišli 2 členovia; t. č. sa rieši     

doplnenie členov, aby bolo všetko pripravené na výberové konanie. Riaditelia majú byť vymenovaní do funkcie 

k 1.12.2018. Výberové konanie bolo vyhlásené v predstihu vzhľadom na ukončenie volebného obdobia poslancov 

MsZ. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o výberových konaniach na pozíciu riaditeľa ZŠ,       

Veľkomoravská a MŠ, Na dolinách. 
4. Mgr. Kršáková vyhodnotila činnosť špeciálnych pedagógov a školských psychológov za šk. r. 2017/2018.   

    V priloženej tabuľke vyčíslila jednotlivé druhy činností týchto odborných zamestnancov  – príloha č. 2.  

    Vyzdvihla ich pôsobenie v ZŠ – pomoc žiakom, pedagógom, rodičom. Vo všetkých ZŠ /okrem ZŠ, Potočná/ pracujú  

    sociálni pedagógovia a v 4 ZŠ pracujú školskí psychológovia – ZŠ, Na dolinách, ZŠ, Kubranská, ZŠ, L.Novomeského,  

    ZŠ, Východná. Nedostatkom je časté striedanie týchto odborných zamestnancov. 

Mgr. Drusová predstavila základné piliere činnosti sociálnych pedagógov a školských psychológov, vyzdvihla ich  

preventívne aktivity a odborné činnosti, ktoré vykonávajú. Veľmi flexibilne reagujú na aktuálne problémy žiakov 

a pohotovo ich riešia. 

Mgr. Plachká sa taktiež pochvalne vyjadrila na adresu uvedených odborných zamestnancov. Sú nápomocní 

pedagógom, vedeniu školy; sú privolaní k riešeniu akútnych problémov; riešia problémy s rodičmi žiakov. 

Vzhľadom na nárast integrovaných žiakov je potrebné navýšiť počet asistentov učiteľa. Mgr. Plachká informovala aj 

o probléme so žiakom 1. ročníka, ktorý má diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, potrebuje 

asistenta učiteľa, no škola momentálne nemá nástroj, ako ďalšieho  AU získať – žiadosti sa predkladajú v máji. 

 



 

 

Ing. Masaryk sa informoval, koľko AU je pridelených ZŠ z MŠVVaŠ SR a zdôraznil, že aj v MŠ narastá potreba 

prítomnosti asistenta učiteľa. 

Mgr. Kršáková uviedla počet - 9 pedagogických asistentov. 

Komisia školstva berie na vedomie vyhodnotenie činnosti sociálnych pedagógov a školských psychológov za šk. r. 

2017/2018. 

5.   Ing. Masaryk informoval o počte detí v materských školách. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín je 16    

   materských škôl; počet detí – 1459, z toho je 474 detí predškolského veku. T. č. sú ešte voľné kapacity. 

 Mgr. Kršáková informovala o vzdelávacích poukazoch. ZŠ vydali 4318 poukazov, odovzdaných bolo 3029 – príloha 

č.3. 

Mgr. Plachká uviedla, že získané finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov môžu byť použité na odmeny pre 

vedúcich záujmových útvarov, na pomôcky a na činnosť krúžkov. 

P. Žák, , B.S.B.A sa informoval o činnosti a funkčnosti žiackych školských rád vzhľadom na povinnosť ich zriadenia 

v každej škole. Zaujímal sa, či sú nejaké bariéry v ich fungovaní.  Mnohí riaditelia škôl pravdepodobne tomu 

neprikladajú  náležitú pozornosť. Uviedol, že 19. 09.2018 sa uskutočnilo stretnutie predsedov ŽŠR  trenčianskych 

a zlínskych škôl.  

P. Žák, B.S.B.A. sa zároveň informoval, či by Mesto Trenčín mohlo prispieť na činnosť žiackych školských rád  

čiastkou 100, - €. 

Mgr. Kršáková podporuje činnosť žiackych školských rád. Navrhuje, aby na svoje aktivity dostávali príspevok z fondu 

od občianskych združení zriadených pri základných školách. 

Mgr. Plachká  podporila návrh Mgr.  Kršákovej a tiež sa pochvalne vyjadrila o činnosti žiackej školskej rady v ich 

škole. Jej koordinátorom v ZŠ, Na dolinách je sociálny pedagóg. 

Mgr. Kršáková informovala o projekte  Hokej do škôl, ktorý finančne podporuje  Mesto Trenčín – hradí prepravné zo 

základných škôl na Zimný štadión Pavla Demitru. Projekt je určený žiakom 2. ročníka, v rámci ktorého žiaci jednotlivých 

tried absolvujú  korčuliarsky kurz. Na ľadovej ploche sa deťom  venujú ambasádori, ktorí  popoludní 2 hodiny 

vykonávajú voľnočasové športové  aktivity v ZŠ, Veľkomoravská; ZŠ, Dlhé Hony; ZŠ, Kubranská a v ZŠ, Na dolinách. 

Matka jedného zo žiakov 2. ročníka zo ZŠ, Hodžova napísala ďakovný list adresovaný Mestu Trenčín za realizáciu 

takejto zaujímavej a prospešnej športovej aktivity pre deti. 

Mgr. Plachká hodnotí pôsobenie ambasádorov v škole v popoludňajších hodinách  veľmi pozitívne. Využívajú rôzne 

zaujímavé a netradičné metódy. 

Mgr. Vojtek poukázal aj na dôležitosť výchovného aspektu daného projektu. 

6.   V závere zasadnutia sa Mgr. Vojtek poďakoval prítomným členom za účasť a za prácu počas celého volebného obdobia.  

      Členom komisie školstva sa za výbornú spoluprácu poďakovala aj Mgr. Ľubica Kršáková, vedúca útvaru školstva a  

garant komisie. 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Darina Drusová 

Trenčín 05.10.2018 

 

 

 

 

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

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIE Č. 8/2018 

 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 03.10.2018 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania.  

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

- informáciu o štatistických výkazoch škôl a školských zariadení na území Mesta Trenčín na šk. rok 

2018/2019. 

- informáciu o výberových konaniach na pozíciu riaditeľa ZŠ,  Veľkomoravská a MŠ, Na dolinách. 

- vyhodnotenie činnosti sociálnych pedagógov a školských psychológov za šk. r. 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 


