ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 13. februára 2013
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina, príprava akcií na jarné
obdobie
3. Aktuálne informácie škôl a školských zariadení – zhodnotenie 1. polroka školského
roka 2012/2013
4. Informácia o legislatívnych zmenách v školstve platných od 1. 1. 2013, príprava VZN
o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení
5. Projekt „Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach“ – info
6. Rekonštrukčné práce – pavilón špeciálnych učební
7. Rôzne
8. Záver
K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková o 15.30 hod. Privítala
prítomných a oboznámila ich s programom stretnutia.
2. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina, príprava
akcií na jarné obdobie
Predsedníčka komisie, Mgr. Krištofíková, požiadala riaditeľku DK Javorina, pani Adámkovú,
aby informovala členov komisie o kultúrno-spoločenských podujatiach, ktoré sa uskutočnili
a uskutočnia v meste v jarných mesiacoch.
p. Adámková: Koniec roka bol veľmi náročný. V decembri sme pripravili množstvo akcií,
v DK Javorina prebiehalo až 14 podujatí. 2.12 – benefičný koncert nadácie ŽIVOT, dve
organizované podujatia pre žiakov ZŠ, 4.12 – koncert ZUŠ, p. Michalcová, 5.12. – Mikuláš na
Námestí slobody, 14.12. – koncert Maroša Banga v evanjelickom kostole, 15.12. – Vianočný
trh, 17.12. – koncert Fragile, 20.12 – v kaviarni Stretnutie sociálne odkázaných rodín,
organizovala p. Bublavá. V decembri sa uskutočnili dve výstavy – Biblia na cestách a Hračky
našich babičiek. V januári sme mali kurz pedigu, vo februári pripravujeme vystúpenie FS
Kopa z Myjavy a Kurz varenia. V marci pripravujeme talkshow s Emmou – 13.3. a 27.3. –
koncert Nedvědovcov. 22.3. sa uskutoční tradičné Vítanie jari spojené s Veľkonočným trhom.
Počas vítania jari bude pripravená v DK Javorina aj burza kníh a výstava prác absolventov
našich kurzov.
Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková poďakovala p. Adámkovej za informácie
o podujatiach a požiadala o informácie zo strany škôl, ktoré sa dotýkajú hlavne polročnej
klasifikácie.
3. Aktuálne informácie škôl a školských zariadení
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ZŠ
Mgr. Kohútová: V súčasnosti máme v škole 696 žiakov. Pre porovnanie je to o 300 menej ako
sme mali, keď sa zlučovala I. a II. ZŠ. Po polročnej klasifikácii sme mali 326 žiakov
vyznamenaných, 137 s veľmi dobrým prospechom, 215 žiakov prospelo a 19 neprospelo.
Dvojku zo správania sme museli udeliť 11 žiakom, mali sme len 2 neospravedlnené hodiny.
Dokopy žiaci zameškali viac ako 24 000 hodín. Tento polrok dopadla klasifikácia primerane.
S deviatakmi robíme cvičenia, ale musím skonštatovať, že za celú moju prax som sa nestretla
s takým nezáujmom žiakov. Deti vedia, že sa nemusia učiť, pretože sa aj tak dostanú na
strednú školu, ktorú budú chcieť. S deviatakmi sa veľmi ťažko pracuje.
Ďalším závažným problémom je podvádzanie iných škôl pri testovaní. V našej ZŠ sme pri
testovaní a monitoroch nikdy nepodvádzali, žiakom sme nepomáhali, ale žiaľ v iných školách
deťom pomáhajú. V štatistikách sú potom tieto školy lepšie, ale za akú cenu...Podľa môjho
názoru nedokážu monitory posúdiť vedomosti žiaka a sú neobjektívne. Deti sú často
vystresované, a aj keď sú šikovné, môžu urobiť v strese chybu. Terajšie deti sú obeťou
reformy. Nemali učebnicu matematiky, takže je veľmi ťažké odhadnúť, čo bude
v monitoroch. Je možné, že tam dajú niečo, čo deti nebudú vedieť, monitor bude pre nich
naozaj ťažký. Ďalším problémom sú aj ostatné učebnice pre našich žiakov. Na druhom stupni
dostávajú deti od 5. po 8. ročník veľmi nekvalitné učebnice čo sa určite odrazí na ich
vedomostiach. Čo sa týka súťaží, deti sa zúčastnili olympiád – v matematike, biológii,
geografii v anglickom jazyku, vo všetkých s výbornými umiestneniami v okrese. Na začiatku
februára sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka ZŠ. Zápisu sa zúčastnilo 91 detí, z toho bol 15
deťom doporučený odklad povinnej školskej dochádzky. Rodičia detí, ktoré majú navrhnutý
odklad povinnej školskej dochádzky, prejavili záujem o umiestnenie detí do nultého ročníka.
Zatiaľ oň prejavilo záujem 9 rodičov. V súčasnosti sú naše deti na lyžiarskom výcviku na
Starej Myjave.
Mgr. Krištofíková: Dnes som sa zúčastnila seminára o testovaní žiakov 9 ročníka, ktoré bude
v marci. Minulý rok bolo preukázateľné, že niektoré školy deťom rozdali testy dopredu.
Lektorka na seminári nás ubezpečovala, že testovanie 9 nie je nástrojom na porovnávanie
škôl. Nie je to objektívny ukazovateľ. Veľkým problémom v rámci celého Slovenska je
v súčasnosti nezáujem detí o učenie. Je to dôsledok toho, že žiaci sú si vedomí toho, že budú
na stredné školy prijatí.
Mgr. Kohútová: Deti nemajú motiváciu, vedia, že sa dostanú na akúkoľvek školu.
Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková poďakovala Mgr. Kohútovej a požiadala Mgr.
Masára, riaditeľa ZUŠ, aby informoval členov komisie o činnosti a akciách základnej
umeleckej školy.
ZUŠ
Mgr. Masár: V škole máme v súčasnosti 328 detí, z toho 87 vo výtvarnom odbore, 82
v tanečnom odbore a 13 v literárno-dramatickom odbore. Prijímacie pohovory sme mali pre
hudobný a tanečný odbor popri zápise do 1. ročníka ZŠ, prihlásilo sa 13 detí do hudobného
a 13 do tanečného odboru. Zápis do výtvarného odboru sa koná dnes, v priestoroch ZUŠ,
nakoľko deti si prinesú aj svoje práce a budú tvoriť s Mgr. Lacovou. V súčasnosti to však nie
sú objektívne čísla, deti sa nám hlásia aj po 15. septembri, po odovzdaní štatistík. Máme novú
kolegyňu - flautistku, Ing. arch. Klimekovú. Novinkou je to, že začíname s výučbou
fotografie, ktorú bude viesť Ing. Medňanský. Využijeme tak novú učebňu, ktorá je vybavená
technikou na vyučovanie počítačovej grafiky. Na škole prebehla kontrola pracovníkmi
Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorej cieľom bolo monitorovanie zrekonštruovaných
priestorov školy z hľadiska kvality. V škole naďalej fungujú FS Poľún a Turanček, kolega
založil Malý orchester, ktorý môže vystúpiť na niektorom podujatí v DK Javorina. Miesto
pani učiteľky Rakúsovej, ktorá ide na materskú dovolenku, máme novú kolegyňu, pani
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učiteľku Rzavskú. Podujatia máme opäť takmer totožné s DK Javorina, účinkovali sme na
benefičnom koncerte Nadácie ŽIVOT, p. Michalcová mala koncert v kaviarni DKJ, koncert
mal aj prípravný ročník ZUŠ, ďalej sme robili koncert pre materskú školu, klavírny a flautový
koncert. Zúčastnili sme sa vianočného trhu, vystúpenie sme mali aj na vianočnom večierku
firmy Elster. Zúčastnili sme sa programu v Chráme sv. Víta v Prahe. Čo sa týka klasifikácie,
u nás bola najhoršia známka chválitebný. Niektoré deti sme museli upozorniť na časté
absencie. Veľmi dobré vzťahy máme s MŠ aj ZŠ, p. Dzuro zo SOŠ nám pomáhal s počítačmi.
Odovzdali sme práce na rôzne výstavy, veľa vyznamenaní sme získali v Číne, kde sa z 50
krajín a 30 000 prác naše deti objavili na popredných miestach. V súťaži, ktorú vyhlásila
nadácia TV JOJ sme mali 30 ocenených prác a získali sme pre školu 300 €. Ohodnotené boli
aj deti. V Senici sa výtvarný odbor pod vedením Mgr. Lacovej zúčastnil súťaže Europe Direct
Senica, v návrhu kalendára získali hlavnú cenu. Deti budú mať práce uverejnené
v pripravovanom kalendári. Ďalšie práce sme zaslali do Ameriky, Švajčiarska, Bulharska,
Egyptu. Na jesenných trhoch mali veľký úspech tvorivé dielne, kde si deti vyrábali výtvory
z hliny.
Mgr. Krištofíková: Chcela by som poďakovať celému kolektívu ZUŠ, že pomáhajú mestu aj
DK Javorina pri akciách.
Mgr. Masár: Je dobré, že sa začínajú angažovať aj ďalší kolegovia.
Predsedníčka komisie, Mgr. Krištofíková poďakovala pánovi riaditeľovi ZUŠ za informácie a
požiadala RNDr. Zámečníkovú, zástupkyňu SOŠ, aby informovala členov komisie o činnosti
a akciách Strednej odbornej školy v Starej Turej.
SOŠ
RNDr. Zámečníková: Máme za sebou polročnú klasifikáciu. Žiaci majú na polroku vždy
horšie známky ako na konci roku. Celkovo máme tento rok slabších štvrtákov. Pre niektorých
budú maturity ťažšie. Majú však ešte 3 týždne na učenie. V olympiáde v AJ si žiaci vysúťažili
2. miesto v obvodnom kole v NJ 1. miesto v obvodnom kole. V rámci súťaží sa žiaci
zúčastnili 5.2. v rámci projektu globálneho podnikania v Bratislave celoslovenského kola.
Bolo tu 20 škôl zo Slovenska, v 5 členných tímoch boli rôzni zástupcovia rôznych škôl. Za
úlohu mali vymyslieť riešenie na zadanie. Vo víťaznom tíme bol náš žiak, Milan Zmeko.
Pocestuje aj na celosvetové kolo do Turína. Tento žiak tiež školí deti ohľadom počítačovej
bezpečnosti. 7.2.a 8.2. sa v Senici uskutočnilo celoštátne kolo v Zenite. V krajskom kole sme
získali 1. miesto, v celoštátnom v strojárstve 2. miesto a v elektrotechnike 4. miesto. 24. 1.
sme mali slávnostné otvorenie nového laboratória inteligentných elektroinštalácií s firmou
ABB. Učebňu sprevádzkovali naši učitelia, ktorí boli predtým na školeniach vo firme ABB.
Žiaci 3.A sú pre projekt tejto učebne veľmi zapálení. Robíme stále nábory detí, dúfame, že sa
ich prihlási čo najviac.
Mgr. Kohútová: Našim deťom v ZŠ sa nábor veľmi páčil. Zistili, že v SOŠ sa vyučujú
zaujímavé veci.
RNDr. Zámečníková: Deti sme rozdelili do 6 skupín a po jednotlivých učebniach ich
sprevádzali žiaci.
Mgr. Kohútová: Takáto forma bola pre deti zaujímavejšia.
RNDr. Zámečníková: Záujem vzbudili aj nové CNC stroje. Naši žiaci ukázali deťom ako
fungujú a čo sa dá s nimi robiť. Dnes boli v škole aj deti z Dubnice, predtým zo Žiliny.
Uvidíme, koľko bude nakoniec prihlášok. Nábor však stále robíme.
Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková poďakovala RNDr. Zámečníkovej za informácie
o činnosti SOŠ.
Mgr. Krištofíková: V súčasnosti sa zaoberáme opäť vyučovaním cudzích jazykov v ZŠ Stará
Turá. Podľa informácií nepriniesol variant rozšíreného vyučovania anglického jazyka v 3.
ročníku očakávaný výsledok. O variante sme diskutovali s p. riaditeľkou ZŠ aj s Ing.
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Nerádom. Túto tému budeme rozoberať ešte na Rade školy pri ZŠ za prítomnosti vyučujúcich
anglického jazyka. Deti s rozšíreným anglickým jazykom sa učia viac hodín angličtiny ako
ostatné deti v triede. Máme však informácie, že deti z lepšej skupiny postupne prepadávajú na
úroveň tých slabších. Je to závažná problematika, a preto sa jej budeme venovať ešte
podrobnejšie.
4. Informácia o legislatívnych zmenách v školstve platných od 1. 1. 2013, príprava
VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení
Mgr. Krištofíková: Od 1.1.2013 sa zmenilo financovanie záujmového vzdelávania. Centrá
voľného času už nedostávajú peniaze podľa počtu detí, ktoré ich navštevujú, ale peniaze idú
na mesto, a to podľa počtu detí, ktoré žijú v meste od 5 do 15 rokov. Je potom na uvážení
mesta, či peniaze pôjdu na záujmové vzdelávanie alebo ich mesto použije inak. Pracovníci
ministerstva robia v súčasnosti semináre na tému tvorby VZN. Po absolvovaní daného
semináru pristúpime k tvorbe nového VZN – predpokladám, že na zasadnutie MsZ v apríli
2013. aprílovému zasadnutiu MsZ.
Ďalšie zmeny sa týkajú poplatkov v MŠ. Budeme pripravovať nové VZN, tak by som chcela
vedieť Váš názor na úľavy pre súrodencov v MŠ a ŠKD. Ak má rodič v MŠ alebo ŠKD dve
deti, jedno z nich má zľavu na poplatku. Ponecháme tieto úľavy alebo ich zrušíme? Mnohí
rodičia sa sťažujú, že jedno dieťa majú v MŠ a druhé v ZŠ a žiadne zľavy nemajú. Nie je to
vraj fér.
Mgr. Kohútová: Podľa môjho názoru je to dosť diskutabilné. V súčasnosti rodičia nemajú
peniaze nazvyš.
Mgr. Krištofíková: Iné mestá takéto úľavy nemajú. Ak by sme to chceli zmeniť, treba to
zapracovať do VZN.
Mgr. Kohútová: Podľa mňa je to pre rodičov výhodné, pretože ak im druhé dieťa príde do ZŠ,
úľavu budú mať. Radšej obetovať rok, dva ako paušálne všetko.
5. Projekt „Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach“ – info
Mgr. Krištofíková: Začiatkom februára sme na MPaRV SR odovzdali cezhraničný projekt
„Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a v Kunoviach“ v rámci výzvy z Operačného
programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Ako už
názov napovedá, ide o projekt, na ktorom by sme spolupracovali s našim partnerským mestom
Kunovice. Kunovice si na projekt najali externú firmu, my sme sa pokúsili urobiť projekt
sami. Už minulý rok sme sa zapojili do mikroprojektov EÚ, kde sme však neuspeli.V rámci
súčasného projektu by sme chceli urobiť film o tradíciách a remeslách u nás a v Kunoviciach,
kúpiť projektor do DK Javorina a zaplatiť z projektu výmeny medzi našimi obyvateľmi
a Kunovickými obyvateľmi. Kunovickí priatelia chcú zakúpiť stánky na remeselné trhy,
zastrešiť a rozšíriť pódium a tiež zaplatiť výmeny obyvateľov. Dokopy je projekt v sume cez
50 000 €. Aktivity projektu začínajú v auguste 2013, posledné aktivity sú v auguste 2014. To,
či sme uspeli, sa dozvieme až v máji, júni 2013.
6. Rekonštrukčné práce – pavilón špeciálnych učební
Mgr. Krištofíková: V súčasnosti máme rekonštrukciu v sklze asi mesiac. Bolo to zapríčinené
tým, že firma o mesiac neskôr začala. Teraz sa robia vnútorné práce, ako priečky, podlahové
krytiny, práce idú relatívne dobre a spolupráca medzi ZŠ a MŠ je veľmi dobrá. Po kolaudácii
musíme požiadať MŠVVaŠ SR o zaradenie objektu do siete škôl ako MŠ. Za doterajšie práce
mesto uhradilo faktúry vo výške cca 120 tis. €. Takáto suma na zaplatenie nás čaká ešte raz.
Zhruba v apríli by mohol byť pavilón dokončený. Ďalšie rekonštrukcie rozbehnuté nemáme.
Dolná základná škola na Hurbanovej ulici už viditeľne nie je nová. Okná sú veľmi
problematické. V súčasnosti sa rieši statické zabezpečenie jedného pavilónu MŠ na
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Hurbanovej ulici pri katolíckom kostole. Zrealizovalo sa výberové konanie na zhotoviteľa
tejto akcie.
7. Rôzne
V rôznom pochválila predsedníčka komisie p. riaditeľku DK Javorina, že vymenili dvere do
budovy DKJ. Ďalej informovala členov komisie, že na Plese mernej techniky, ktorý sa
uskutočnil 8. februára, sa do charitatívneho fondu mesta Stará Turá vyzbieralo 3 513 €.
Predsedníčka komisie skonštatovala, že na podnet p. Fridricha začala premýšľať o Mestskom
plese. Členovia komisie s týmto nápadom súhlasili. V budúcom roku by sa mohol zrealizovať
prvý ročník. Pani riaditeľka DKJ chcela aj na komisii poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali
na Vianočnom trhu a špeciálne p. uč. Kotrasovej a jej deťom, ktorí urobili v budove DKJ
skvelú atmosféru. Zároveň komisiu informovala o ochotníckom divadle, ktoré sa uskutočnilo
v DKJ 9. februára. Na predstavenie bolo dobrovoľné vstupné, ale aj tak bolo v sále menej ako
50 ľudí. Svedčí to o tom, že ľudia nemajú o takúto kultúru záujem. Preto by bolo asi zbytočné
zakladať v meste divadelný súbor.
8. Záver
Na záver predsedníčka Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 17.30 hod. ukončila.
Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: Mgr. Soňa Krištofíková
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