ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 5. júna 2013
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina, príprava Staroturianskeho
jarmoku
3. Návrh na menovanie kronikára mesta Stará Turá
4. Vyučovanie cudzích jazykov v ZŠ v školskom roku 2013/2014, výsledky testovania
žiakov
5. Informácie o priebežných výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školách a školských
zariadeniach
6. Rekonštrukčné práce – pavilón špeciálnych učební, budova MŠ pri RK kostole
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. Pre neúčasť viacerých členov nebola
komisia uznášania schopná, ale rokovanie sa aj tak uskutočnilo.
2. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina, príprava
Staroturianskeho jarmoku
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 letných mesiacoch.
p. Adámková: Od posledného stretnutia, ktoré sme mali v apríli, sme zorganizovali alebo sme
sa podieľali na viacerých akciách. 22. apríla sa v sále DKJ uskutočnil koncert skupiny LA
GIOA. Zúčastnilo sa ho 260 divákov. 30. apríla sme tradične postavili v spolupráci s mestom
máj. Na podujatí nám hrali hudobníci zo ZUŠ, ktorým by sme radi ešte raz poďakovali. 12.
mája sme pripravovali slávnostný program ku Dňu matiek v spolupráci so všetkými školami.
Takmer po celý rok spolupracujeme s MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ aj SOŠ. V DKJ sa uskutočnila
súťaž talentov MŠ, pre ZŠ sa uskutočnil koncert superstaristu Martina Krausa, bábkové
divadlo, deti z divadelného krúžku Štvorlístok vystúpili s vlastným divadielkom. Jednou
z posledných akcií, ktoré sme pripravili, bola 2. júna Cesta rozprávkovým lesom. Pre
nepriaznivé počasie sa uskutočnila v priestoroch DKJ. Bol to tzv. suchý variant. Stanovištia
boli rozmiestnené po celej budove. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať členkám komisie
a pani učiteľkám zo ZŠ, ktoré pomáhali pri podujatí a tiež deťom z divadelného krúžku.
Každoročne potrebujeme akciu pokryť dospelými aj deťmi. Štartom prešlo tento rok 214 detí.
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S niektorými bol jeden rodič, ale s niektorými aj 2-3 dospelí. Chvíľami boli aj zápchy, ale
nakoniec sa návštevníci roztrúsili po celej budove. Aby bolo podujatie bohatšie, pripravili
sme aj sprievodné podujatia. Vonku sa deti mohli voziť na dvoch poníkoch, v kaviarni sa
cvičila zumba, maľovalo na tvár a bolo pripravené aj divadelné predstavenie Kufor. Deti
mohli zadarmo navštíviť Lapajka. V kaviarni bolo pripravené aj občerstvenie.
Mgr. Krištofíková: Napriek tomu, že v deň konania tejto akcie dopoludnia nepršalo, rozhodli
sme sa pre alternatívu vo vnútri, pretože terén na Dubníku bol blatistý, a preto nevhodný na
to, aby sa tam deti pohybovali a plnili jednotlivé úlohy, ktoré boli pre ne pripravené.
p. Adámková: Áno, deti by sme mohli pustiť iba na cestu, ale do lesa nie.
Dnes 5. júna zorganizovala Národná transfúzna stanica SR darovanie krvi. Mali sme 34
darcov, z ktorých 3 nemohli darovať krv. Termín, ktorý sme od transfúznej stanice dostali,
nebol najvhodnejší. Darovania krvi sa totiž zúčastňujú aj študenti našej SOŠ (plnoletí), no
práve v tomto termíne na škole prebiehali maturitné skúšky a preto sa nemohli tejto akcie
zúčastniť. Do konca školského roka ešte pripravujeme pre verejnosť divadelné predstavenie
divadelného krúžku Štvorlístok, žiaci ZŠ vystúpia 11. júna s divadielkom v anglickom jazyku
a 24. júna organizuje ZUŠ predstavenie pre školy.
Takisto sa podieľame na príprave Staroturianskeho jarmoku, takmer všetko je už pripravené.
Skladbu programu na jarmok sme sa snažili pripraviť pre všetky vekové kategórie.
30. júna sa na Námestí slobody uskutoční hudobné podujatie Tomaníkova nota. V minulosti
sa v rámci hudobného leta konal koncert na počesť bývalého umeleckého vedúceho Veľkého
dychového orchestra, pána Tomaníka. Minulý rok sa neuskutočnil z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov. Toto leto, pravdepodobne v auguste, plánujeme ešte jedno
vystúpenie dychovej hudby.
Na august pripravujeme už tradičné podujatie Remeslá našich predkov. Z roka na rok toto
podujatie rozširujeme, momentálne už máme prihlásených 50 remeselníkov. Budeme sa
musieť dohodnúť na spoločnom stretnutí, kam budeme remeselné stánky smerovať.
Sprievodným podujatím remesiel je tento rok výstava starej techniky. Ak máte staré rádiá,
gramofóny alebo poznáte niekoho kto má, prosíme o zapožičanie. Remeslá našich predkov
budú 9. augusta a budeme radi ak nám komisia pomôže s prípravou.
Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková poďakovala p. Adámkovej za informácie
o podujatiach.
3. Návrh na menovanie kronikára mesta Stará Turá
Mgr. Krištofíková: Emailom Vám prišiel materiál, ktorý vypracovala Mgr. Boorová. Naša
doterajšia kronikárka, pani Benianová už žiaľ nemá záujem ďalej robiť kronikárku. Preto sme
hľadali niekoho, koho by sme v tejto veci mohli osloviť. Je potrebné, aby to bol zodpovedný
človek, ktorý má štylistiku a pravopis na úrovni. Oslovili sme preto Mgr. Chmurovú –
učiteľku slovenského jazyka. Štylistiku aj pravopis zvláda výborne. K menovaniu kronikárky
sa musí vyjadriť Komisia pre školstvo a kultúru a následne schváliť či neschváliť. Môžeme jej
menovanie postúpiť na rokovanie MsZ?
Všetci prítomní členovia komisie súhlasili. Vzhľadom na to, že komisia nebola uznášania
schopná, telefonicky som oslovila Ing. Halinárovú a Ing. Slezáčka, ktorí súhlasili, aby bola
Mgr. Chmurová poverená úlohou kronikárky mesta..
4. Vyučovanie cudzích jazykov v ZŠ v školskom roku 2013/2014, výsledky
testovania žiakov
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Mgr. Krištofíková: Rozšírenie vyučovania anglického jazyka v ZŠ Stará Turá prešlo istým
vývojom. Už pred časom vyučujúce, ktoré učia anglický jazyk, bilancovali, hovorili svoje
názory. K rozšírenému variantu sa vyjadrovala aj Rada školy pri ZŠ, Rada rodičov pri ZŠ.
Poprosila by som pani riaditeľku ZŠ, Mgr. Koštialovú, aby nás informovala o nových
skutočnostiach ohľadom testovania detí a vytvorenia jazykových tried či skupín.
Mgr. Koštialová: Rodičia museli pred testovaním štvrtákov podpísať súhlas s testovaním
a v prípade úspešného testovania súhlas so zaradením dieťaťa do skupiny s rozšírením
vyučovaním anglického jazyka. Na základe súhlasu rodičov bolo testovaných bolo 34 detí
štvrtého ročníka. Podmienkou zaradenia žiaka do jazykového variantu bola predpísaná
úspešnosť minimálne 75 %. Uvedené kritériu splnilo 14 detí. No rodičia dvoch detí, ktoré boli
úspešné v testovaní, nesúhlasili so zaradením detí do jazykovej skupiny. Ich rozhodnutie musí
škola rešpektovať. Žiaci zaradení do jazykového variantu pôjdu podstatne rýchlejším
tempom, preto napriek tomu, že budú mať rovnakú hodinovú dotáciu AJ ako nejazykový
variant, zvládnu podstatne viac učiva a ostane im priestor na komunikáciu. Vo všetkých
triedach 5. ročníka budú triednymi učiteľkami vyučujúce AJ. Druháci a tretiaci nebudú
testovaní.
Mgr. Krištofíková: Bude sa meniť povinné vyučovanie cudzích jazykov?
Mgr. Koštialová: Áno, ministerstvo navrhuje pri stredoškolských odboroch bez maturity, aby
mali iba jeden cudzí jazyk. V rámci ZŠ je návrhov veľa, ale zatiaľ nevieme, aké bude konečné
rozhodnutie ministerstva. V školskom roku 2014/2015 plánuje Ministerstvo školstva SR
podporiť odborné školstvo. V rámci prideľovania grantov na odborné učebne sme sa dostali
do úzkeho výberu na vybavenie odborných učební. Projekt vyzerá veľmi pozitívne, boli sa
u nás v škole pozrieť. Vyzerá to, že by mohli podporiť učebňu chémie a učebňu techniky.
V každom kraji vyberú 7 škôl a my sme sa dostali do užšieho výberu. Ak by sme uspeli,
podmienkou je, že naši učitelia sa musia ďalej v tejto oblasti vzdelávať. Pracujeme aj na
projekte z nadácie Tesco. Tu sme získali 4 500 € na projekt Zelená oáza v škole – ideálne
miesto pre učenie i oddych. Vysádzali sme zeleň, upravíme prostredie za ihriskom na
Hurbanovej ulici, vznikne tu priestor, aby sa deti mohli učiť aj vonku. Všetky práce však
musíme robiť v spolupráci s deťmi. Ak by sme uspeli v projekte a získali nové laboratóriá,
bude to náročné, budeme musieť vypratávať staré veci. Ministerstvo školstva SR chce
takýmto spôsobom podporiť technické odbory. My sa snažíme technické odbory podporovať.
Deti sa zúčastnili na spoločnej súťaži zručnosti v SOŠ Stará Turá. V SOŠ sa zúčastnili
prednášok o fotovoltike. V poslednej dobe sme mali veľa súťaží a olympiád. 60 detí ide zajtra
na športovú súťaž do Myjavy. Chlapci v atletike získali v NMnV 2. miesto, dievčatám sa
bohužiaľ veľmi cvičiť nechce. Čo sa týka správania - budeme mať niekoľko výchovných
nápravných opatrení. 17 žiakov bude mať pokarhanie riaditeľkou školy. Z dôvodu závažných
porušení školského poriadku budeme musieť pristúpiť i k zníženým známkam zo správania.
Mgr. Krištofíková: Ako ste dopadli na jazykových súťažiach?
Mgr. Koštialová: Na jazykovom kvete v Nitre sme získali obidve prvé miesta. Deti boli
veľmi úspešné.
Ďalší projekt, ktorý sme posielali, bol ohľadne solárnych kolektorov, ale neuspeli sme.
Skúsime však projekt poslať na inú výzvu. Mohli sme požiadať aj o grant z SPP na výmenu
okien na budove na Hurbanovej ulici, ale bola tam podmienka mať vlastnú kotolňu.
Mgr. Krištofíková: Cez SPP podalo projekt mesto, aby sme mohli vymeniť okná na budove
MsÚ. Uvidíme či budeme úspešní. Zatiaľ nie je ukončený proces hodnotenia projektov a
výberu.
Ing. Gavač: Takže 34 detí robilo testy, 14 detí bolo úspešných. Koľko rodičov sa zúčastnilo
ankety?
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Mgr. Koštialová: Ankety sa zúčastnili všetci rodičia štvrtákov. Pri dvoch deťoch, ktoré
urobili testy, sa rodičia rozhodli, že ich nepresunú do jazykovej skupiny. S rodičmi som
hovorila, snažila som sa ich presvedčiť, ale nesúhlasili.
Ing. Gavač: Akým kľúčom ste vyberali deti na testovanie? Prečo ste testovali aj tie deti,
ktorých rodičia nesúhlasili s testovaním?
Mgr. Koštialová: Testovali sme štvrtákov, ktorých rodičia dali v ankete súhlas s testovaním.
V druhej otázke sme sa ich pýtali, že ak budú deti úspešné či chcú, aby boli zaradené do
skupiny s rozšírením Aj. Pri tých dvoch úspešných rodičia nesúhlasili so zaradením do
skupiny.
Deti sa o testovaní dozvedeli v deň testovania, testovanie bolo rozdelené na dve časti,
počúvanie s porozumením a potom test. Deti mali pridelené číslo, takže ani učiteľky nevedeli
komu opravujú test. Bolo to takto zabezpečené z dôvodu objektivity.
Ing. Gavač: Ešte by som sa chcel opýtať, prečo sa neuskutočnili ľahkoatletické hry mládeže.
Mgr. Koštialová: ĽAH sa neuskutočnili, pretože sa prihlásili len 3 školy. Minulý rok
podvádzala Brezová pod Bradlom a ostatné školy to odradilo od súťaženia.
Mgr. Krištofíková: Ani podmienky na štadióne vraj nie sú dobré a vhodné na ľahkoatletické
disciplíny.
Ing. Gavač: Je to škoda. Bolo to podujatie pre naše deti a mali sme sa snažiť ho zachovať.
Mgr. Krištofíková: Treba zmeniť aj prístup k telesnej výchove. Deti sa atletike nevenujú
a snažia sa vyhýbať pohybu. Bude potrebné s nimi pracovať. No nie je to jednoduché
vzhľadom na osnovy TV. V súčasnosti sú preferované loptové hry.
Ing. Gavač: Vo veľkej miere je to aj v rodičoch.
Mgr. Krištofíková: Niektoré deti majú stále záujem o šport. Ako príklad môže poslúžiť nové
ihrisko na Ul. SNP, - ihrisko Slamka, ktoré je stále plné veľkých i malých.
Mgr. Boorová: Problém ĽAH sme riešili aj na Komisii pre mládež a šport. Riaditeľka CVČ,
pani Tepličková hovorila, že problém je v tom, že aktuálny stav športoviska nespĺňa kritériá
z hľadiska bezpečnosti a ďalej aj v tom, že deti nemajú záujem o atletické disciplíny. Ing.
Nerád navrhol na športovej komisii, že ak nie je záujem okolitých obcí, mohli by sa ĽAH
organizovať pre športové kluby, ktoré majú atletiku v rámci kondičnej prípravy na sezónu.
Mgr. Koštialová: Bezpečnosť je veľmi dôležitá. Na školy a školské zariadenia sú kladené
veľké nároky ohľadom bezpečnosti.
Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková poďakovala Mgr. Koštialovej za informácie.
5. Informácie o priebežných výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školách
a školských zariadeniach
Mgr. Krištofíková: Je vypísané výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky ZUŠ
v Starej Turej s nástupom od 1.10.2013. Pán riaditeľ požiadal zriaďovateľa o uvoľnenie
z funkcie z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Chcela by som pána riaditeľa, Mgr.
Masára, požiadať, aby informoval členov komisie o činnosti a akciách základnej umeleckej
školy.
Mgr. Masár: Podieľame sa na väčšine akcií, ktoré organizuje DK Javorina. Opäť v tomto
školským roku bol úspešný výtvarný odbor ZUŠ. Na pozvanie p. Jensen z hnutia „Na
vlastných nohách“ sa naši žiaci s pani učiteľkou Mgr. Lacovou zúčastnili 70. narodenín p.
kardinála Duka v arcibiskupskom paláci v Prahe. Reprezentovali tak našu školu ako aj mesto.
Zúčastnili sme sa programu ku Dňu matiek, stavania mája, usporiadali sme dva výchovné
koncerty pre MŠ. Deti sa na výchovných koncertoch oboznámili s hudobnými nástrojmi. Naše
tanečníčky sa zúčastnili súťaže v Senci, z 13 súťažiach skupín sa umiestnili na 4. mieste. Mgr.
Borovská zorganizovala pre svojich žiakov klavírny koncert. Chystáme absolventské skúšky
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z hudobnej náuky a nástroja, vo výtvarnom odbore. Naši pedagógovia pripravujú koncert
a tanečný program pre ZŠ. Zúčastnili sme sa tiež Cesty rozprávkovým lesom – naše deti
maľovali na tvár. Boli sme aj na podujatí v Podkylave, ktoré organizovala Sociálna komisia.
13. júna idú naši muzikanti do Ostravy, kde sa zúčastnia programu, ktorý je venovaný histórii
ľudových hudieb. Pôjde o 75 minútový program v priamom prenose na ČT2. Pozval nás
bývalý žiak Miško Stískal.
Naši žiaci budú už tradične vystupovať aj na Staroturianskom jarmoku.
Predsedníčka komisie, Mgr. Krištofíková poďakovala pánovi riaditeľovi ZUŠ za informácie.
6. Rekonštrukčné práce – pavilón špeciálnych učební, budova MŠ pri RK
kostole
Mgr. Krištofíková: Rekonštrukčné práce na pavilóne sú ukončené. Ing. Vlado (stavebný
dozor) pripravuje dokumentáciu potrebnú ku kolaudácii objektu. Pavilón je ešte stále v správe
ZŠ. Po kolaudácii bude prevedený do správy MŠ. Rekonštrukciu realizovala firma
EUROBULDING, ktorá vzišla z elektronickej aukcie (verejné obstarávanie).
Mgr. Koštialová: S firmou je veľmi ťažká spolupráca. Mali sme s nimi problémy ohľadom
úhrady energií. V súčasnosti ešte nemajú voči škole splnené všetky záväzky.
Mgr. Krištofíková: Po kolaudácii bude musieť zriaďovateľ požiadať MSVVaŠ SR
o zaradenie pavilónu ako ďalšieho elokovaného pracoviska MŠ.
MŠ má vo svojom rozpočte finančné prostriedky na vybavenie priestorov základným
nábytkom, zariadením kuchynky a ďalšími potrebnými prvkami – napr. hasiace prístroje.
V budúcom roku bude potrebné vybaviť detské ihrisko hracími prvkami. Zrekonštruovaný
objekt počíta aj s priestorom pre zdravotne hendikepované deti. V prípade zriadenia takejto
triedy budeme potrebovať špeciálneho pedagóga.
Čo sa týka budovy MŠ pri RK kostole, rekonštrukcia kanalizácie je už v štádiu ukončovania.
Areál je ešte rozrytý, ale bez toho to nejde. Bude potrebné opraviť chodníky v okolí budovy.
Plánom je i zatepľovanie celej budovy MŠ. Zatiaľ nie je rozhodnuté, či budeme pokračovať
v tomto roku alebo až v budúcom roku. Závisí to od stavu a vývoja ekonomiky mesta.
V areáli ZŠ na Komenského ulici ostal jeden pavilón – pavilón telocvične – v pôvodnom
nevzhľadnom stave. V budove ZŠ na Hurbanovej ulici sú hlavným nedostatkom okná, ktoré
netesnia a vznikajú veľké tepelné straty, čím sa zvyšujú prevádzkové náklady. Rekonštrukcia
týchto objektov by sa mala postupne dostať do rozpočtu mesta v nasledujúcich rokoch.
Ing. Gavač: Na telocvični by stačilo urobiť pár otváracích okien a fasádu. Tam by náklad
nebol taký veľký.
Mgr. Koštialová: Podarilo sa nám získať sponzora na interiérový nábytok. Rodičovské
združenie nám zabezpečí nový nábytok do všetkých tried v budove ZŠ na Hurbanovej ulici.
7. Rôzne
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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