ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 10. apríla 2012

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN č. 7/2012 o určení školského obvodu a spoločných obvodov
3. Návrh VZN č. 4/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení a DK Javorina za rok 2011
5. Kultúrno – spoločenské podujatia organizované DK Javorina
6. Rekonštrukčné práce na školách (ZUŠ, ZŠ, MŠ)
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. Návrh VZN č. 7/2012 o určení školského obvodu a spoločných obvodov
Mgr. Krištofíková: VZN č. 7/2012 je stále platné. Avšak, v roku 2004 sme urobili dohodu
o spoločnom školskom obvode s obcou Višňové a v roku 2011 s obcou Poriadie. Keďže vo
VZN tieto dve obce nefigurovali, museli sme ho rozšíriť o tieto dve obce.
3. Návrh VZN č. 4/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky
Mgr. Krištofíková: VZN č. 4/2012 vypracovalo organizačné oddelenie MsÚ a predkladá ho
na prerokovanie komisii školstva a kultúry, nakoľko sa dotýka detí a mládeže. VZN je
prepracované, pretože sa upravovali niektoré zákony, ktoré v ňom boli citované. Bolo by
vhodné upozorniť žiakov, kde, kedy a za akých okolností môžu používať pyrotechniku. Vo
VZN sa taktiež dozvedia kde a kedy sa pyrotechnika používať nesmie a aké sankcie im
hrozia, ak VZN porušia. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva sa do termínu
30.05.2012 kontrolujú všetky VZN mesta. Je ich však veľké množstvo, takže ich nebude
možné všetky zaradiť do programu najbližšieho zastupiteľstva.
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení a DK Javorina za
rok 2011
Mgr. Krištofíková: Rozpočet za rok 2011 škôl a školských zariadení sme neprekročili. Aj keď
bol upravovaný, znížený pre nízke podielové dane. Za rok 2011 sme mali 100,57 % plnenie
rozpočtu. Z plnenia rozpočtu vyplýva, že boli prekročené vlastné príjmy. V ZŠ to bolo
spôsobené tým, že ŠJ poskytovala stravovanie robotníkom, ktorí pracovali na rekonštrukcii
ZUŠ a hospodárskeho pavilónu ZŠ. Školné v ZUŠ sa v roku 2011 nezvyšovalo. Z dôvodu
umožnenia ale aby sme umožnili deťom chodiť do dvoch krúžkov ZUŠ, museli sme určiť
výšku školného na druhý krúžok. Ďalšie príjmy sme mali z prenájmu telocviční. Plnenie
v jednotlivých školách a školských zariadeniach bolo:
ZŠ – 119%, MŠ – 133%, ZUŠ – 110%, CVČ – 115%.
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Základná škola využila všetky finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Všetkým patrí
vďaka za to, že pochopili finančnú situáciu mesta a že dokázali ísť počas celého roka
v úspornom režime.
Problémom je refundácia nákladov z fondov EU. V novembri bola zaslaná žiadosť na
refundáciu nákladov vo výške 362 000 €. Zatiaľ neboli finančné prostriedky poukázané na
účet mesta. Jedným z nedostatkov z hľadiska plnenia rozpočtu sú kapitálové výdavky vo
výške 6000 € v MŠ. Tieto výdavky neboli rozpočtované v rozpočte ako kapitálové, ale ako
bežné. Týmto boli porušené rozpočtové pravidlá. Myslím, že to bol jediný problém plnenia
rozpočtu. Želám si, aby bol rozpočet v tomto roku plnený aspoň tak, ako v tom minulom.
Mgr. Soňa Krištofíková požiadala riaditeľku DKJ, Evu Adámkovú, aby informovala o plnení
rozpočtu DK Javorina za rok 2011.
p. Adámková: Nemôžeme sa veľmi chváliť plnením rozpočtu, aj keď sme sa veľmi snažili ho
neprekročiť. Plnenie výdavkov je 102%, ale plnenie príjmov len 95%. V rozpočte sme mali
stratu 7800 €. Je to spôsobené tým, že sme mali v rozpočte 5000 € na mzdu manažéra
cezhraničnej spolupráce , ktorá mala byť vyplatená v rámci projektu cezhraničnej spolupráce.
Ale bola tam podmienka, že manažér musí byť zamestnancom mesta a nie príspevkovej
organizácie. Takže nám tieto prostriedky neboli vyplatené. 3000 € sme použili na úpravu a
zariadenie novovytvorených priestorov. Značnú záťaž na rozpočet mala rekonštrukcia DKJ.
Táto prebiehala počas prevádzky DK. Takmer do mája sa pracovalo, preto sme nemohli
prenajímať priestory tak. Ako zvyčajne, nefungovala ani knižnica. Prekročili sme výdavky
pri opravách a údržbe, keďže sme museli urobiť práce, ktoré neboli v projekte a rozpočte na
rekonštrukciu. Inak sme sa snažili byť maximálne úsporní. Prekročili sme výdavky, ale aj
príjmy, čo sa týka kultúrnych podujatí a tiež sme prekročili výdavky na prevádzku, pretože
sme získali nové priestory, kde bolo potrebné kúriť.
Mgr. Krištofíková: Pani Adámková musela znížiť výdavky v programe kultúra. Pri takomto
minimálnom rozpočte je náročné robiť kultúru. Všetci zamestnanci DKJ robia takmer stále
navyše a zadarmo. Pokiaľ chceme robiť nejakú kultúru, bez financií je to náročné.

5. Kultúrno-spoločenské akcie organizované DK Javorina a mestom Stará Turá
Mgr. Soňa Krištofíková požiadala riaditeľku DKJ, Evu Adámkovú, aby informovala
o akciách a podujatiach, ktoré organizoval a bude organizovať DK Javorina.
p. Adámková: Od posledného stretnutia sme zorganizovali niekoľko zaujímavých podujatí.
25. marca sme pozvali do DKJ folklórnu skupinu Kýčer z Turej Lúky. Očakávali sme vyššiu
návštevnosť, urobili sme dokonca akciu 1 + 1 lístok zdarma. Návštevníci aj účinkujúci boli
veľmi spokojní. 30. marca sme zorganizovali tradičné Vítanie jari spojené s remeselným
trhom. Tento rok sme pridali sprievodné podujatia – výstavu výšiviek starých materí, burzu
kníh a časopisov, tvorivé dielne. Nakoniec sa „umúdrilo“ aj počasie. Dobre dopadol aj
kultúrny program. Burza kníh bola celkom úspešná napriek tomu, že bola prvýkrát. Veľa ľudí
dalo len 10 kníh na predaj, pretože pri väčšom počte by museli predávať sami. Na výstavu
výšiviek prišlo množstvo ľudí. Návštevníkom sa páčili aj tvorivé dielne, kde sa predvádzali
rezbári, tkáčky, pani Vlčková s výrobou veľkonočných kraslíc, výrobcovia píšťaliek
a korbáčov. Rezbárska škola je veľmi úspešná. Na jeseň budeme organizovať ďalší turnus.
Tvorivé dielne pre najmenších pripravili dievčatá z MC Žabka. 5. apríla sme v spolupráci so
základnou školou pripravili Noc s Andersenom. Zamestnankyne knižnice prezlečené za
rozprávkové bytosti privítali v podvečerných hodinách deti v knižnici Zorganizovali besedu
s pani Kráľovičovou, súťažili, bavili sa. Knižnica teda neponúka len výpožičku kníh
a internetovú čitáreň, ale snaží sa robiť aj akcie pre deti a mládež. Veľmi úspešné boli kurzy
pletenia z pedigu. Ďalšie máme naplánované už v blízkej dobe. Vďaka nadácii ŽIVOT
budeme robiť kurz pletenia z pedigu aj pre deti zo ZŠ. 22. apríla pôjdeme na muzikál Ôsmy
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svetadiel, 30. apríla budeme Stavať máj v spolupráci s mestom, vystúpi dychová hudba a deti
z MŠ. 6. mája máme naplánovaný zájazd na výstavu kvetov do Věžek, v máji budeme
organizovať program ku Dňu matiek. 15. mája budeme mať divadelné predstavenie „Na koho
to slovo padne“. Snažíme sa prilákať mladšiu generáciu. Toto predstavenie však nie je lacné.
Ďalej máme naplánované zájazdy na muzikál Děti ráje a na Alexandrovcov. Na 3. júna máme
naplánovanú Cestu rozprávkovým lesom, je to však ešte otázne podujatie. V rozpočte naň
nemáme peniaze, takže ho zorganizujeme iba v prípade, že získame sponzorov. Minulý rok
malo veľký úspech divadielko. Uvidíme, podľa prostriedkov, čo bude tento rok. Oslovila som
k spolupráci Klub žien, rovnako by som chcela poprosiť o spoluprácu Divadelný krúžok.
Mgr. Kohútová: Určite sa radi zúčastnia.
p. Adámková: Chcela by som poprosiť členov komisie, či by mali záujem, zapájať sa do
organizovania kultúrnych akcií, ktoré organizuje DK Javorina a mesto. Bolo by dobré, keby
sme sa spoločne podieľali na príprave podujatí.
Mgr. Kohútová: Bez problémov.
Ing. Halinárová: Tiež, veľmi rada.
Mgr. Trúsik: My môžeme zabezpečiť so žiakmi fotografovanie alebo videozáznam.
Mgr. Kohútová: Možno by bolo dobré, opýtať sa pána Tĺčika, či by žiaci Súkromnej
hotelovej akadémie nemali záujem, v rámci praxe, pripraviť občerstvenie na Cestu
rozprávkovým lesom. Na Gazdovskom dvore takto deti v rámci praxe všeličo pripravujú.
p. Adámková: Oslovím SHA, či by sa nechceli podieľať na príprave Cesty rozprávkovým
lesom.
Mgr. Krištofíková: Bude to niečo nové pre deti, ale aj rodičov.
Mgr. Trúsik: Vtedy už bude mať škola aj po maturitách.
p. Adámková: Aktívne sa zúčastnili aj Vítania jari. V stredisku cezhr. spolupráce mali vlastné
prestieranie stola a na trhu mali vlastný stánok. Musím však prejsť aj k nelichotivej
záležitosti. Nastávajú veľké problémy s kinom. Počas tohto roku hop buď zavrieme alebo sa
nájdu peniaze na digitalizáciu. Je to veľký balík peňazí. Ak nebude fungovať kino, priestory
sály nebudú veľmi využívané. Zúčastnila som sa porady kinárov. Naše kino je na tom ešte
celkom dobre, čo sa týka návštevnosti, ale aj priestorov. V prípade, že by poslanci MsZ boli
za digitalizáciu kina, mesto by muselo nájsť prostriedky vo výške 140 000 €.
Z audiovizuálneho fondu by sme mohli získať najviac 35 000€. Je predpoklad, že po tejto
investícii by sa zvýšila návštevnosť kina. Nové filmy by sme mohli premietať v rovnakom
čase ako sa premietajú vo veľkých multiplexoch. Pre porovnanie Vám poviem, aká bola
návštevnosť kina: v roku 2010 – 2 255 divákov, v roku 2011 – 2 034 divákov, v roku 2001 –
1 104 divákov, v roku 1992 sme otvárali a v roku 1993 bola návštevnosť viac ako 31 000
divákov. Novomestské kino už poslalo žiadosť. V roku 1964 bola na Slovensku 1194 kín,
v roku 1997 už len 703 kín a v roku 2010 len 183 kín, z toho 144 jednosálových.
Náklady v sume 140 000 €: projektory, server, zvukový systém, plátno, ak by sme chceli 3D,
tak by to bolo o 20 000€ viac, plus by sme museli kúpiť okuliare a práčku na okuliare.
V Bánovciach nad Bebravou som navštívila takto vynovené, digitalizované kino a bolo to ako
v rozprávke.
Ing. Halinárová: Koľko najviac môže dať audiovizuálny fond?
p. Adámková: Majú danú hranicu, koľko môžu dať - 35 000€. Z 200 kín, sme v návštevnosti
na 107. mieste. 15. marca bola uzávierka jedného kola digitalizácie, prihlásilo sa len jedno
kino, z tých, čo sme boli na porade kinárov. Väčšina miest oponovala, že peniaze sú potrebné
inde, nie na kino. Niektoré požičovne už končia s výrobou 35 milimetrových filmov.
Momentálne už nie je výber filmov, ktoré môžeme požičať. Nové Mesto n./V. bude
digitalizovať, Myjava čaká, či sa bude u nich stavať Max. Ak by vznikli digitalizované kiná
v Novom Meste nad Váhom a v Myjave je treba zvažovať, či je vhodné robiť digitalizáciu
i u nás.
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Mgr. Krištofíková: Ešte by som v rámci podujatí spomenula krst knihy Ing. Ježa
„Staroturianske mlyny a mlynári“, ďalej tiež Oslobodenie mesta, ktoré sa konalo 5. apríla za
účasti veľvyslanca z Rumunska, poslanca NR SR. Program obohatila dychová hudby a žiaci
ZŠ. V rámci kultúrnych akcií sme zorganizovali stretnutie dôchodcov z Kunovíc a Starej
Turej.
6. Rekonštrukčné práce na ZUŠ a hospodárskom pavilónu ZŠ
Mgr. Krištofíková: Zajtra, 11. apríla bude kolaudácia ZUŠ. Dúfame, že všetko bude
v poriadku. ZUŠka sa nasťahuje naspäť do zrekonštruovanej budovy. Po vysťahovaní
pavilónu špeciálnych učební sa začne s jeho rekonštrukciou. Po zrekonštruovaní bude slúžiť
pre deti MŠ – predškolákov. Táto rekonštrukcia nebude ukončená k septembru 2012, preto
bolo potrebné hľadať na prechodné obdobie (do dokončenia pavilónu) náhradné riešenie.
Vďaka spolupráci a ústretovosti vedenia ZŠ a MŠ sme sa dohodli, že základná škola
„prepožičia“ materskej škole tri triedy pavilónu, ktorý využíva v súčasnosti ŠKD.
Uvedomujeme si, že je to náhradné riešenie, no rozhodli sme sa preň z dvoch dôvodov. Prvýposkytnúť MŠ všetkým deťom a rodičom, ktorí o ňu požiadali; druhý – ak prijmeme tieto deti
až v januári (po ukončení rekonštrukcie) mesto ako zriaďovateľ školy nedostane v rámci
podielových daní na prevádzku daného zariadenia financie. Výška finančných prostriedkov sa
stanovuje na základe štatistických výkazov, ktoré sa vypracovávajú každoročne k 15.
septembru. Čo sa týka dvoch budov materskej školy, máme vypracované projekty na ich
rekonštrukciu a v súčasnosti čakáme, či budú vyhlásené výzvy, ktoré by nám umožnili ich
rekonštrukciu z prostriedkov EU. V MŠ nás stále trápi veľmi drahá dodávka tepla. Napriek
tomu, že sme už vymenili okná a dvere, čo malo znížiť náklady na teplo, nestalo sa tak. Ak by
sa nám podarilo vyriešiť problém s vysokými nákladmi za teplo ostávalo by podststne viac
financií na činnosť s deťmi. V centre voľného času plánuje pani riaditeľka vymeniť jedno
okno, sem v rámci rekonštrukcie veľké finančné prostriedky nepôjdu. Činnosť CVČ je (tak,
ako sme už zvyknutí) bohatá. Napriek tomu, že pre CVČ vznikla konkurencia Baby klub –
Materské centrum Žabka, obe stále v hojnom počte navštevujú mamičky z deťmi. Materské
centrum Žabka je tiež veľmi aktívne. O bohatej činnosti pravidelne informujú
v Staroturianskom spravodajcovi i rôznymi letákmi. Organizujú rôzne podujatia - vlastné
burzy oblečenia, hračiek. Zatiaľ to funguje veľmi dobre. Tiež ich však zarazili vysoké faktúry
za teplo.
Ing. Halinárová: A čo sa stalo z posudkom, ktorý robil energetik?
Mgr. Krištofíková: Energetik v projekte avizoval, že najväčšie straty tepla sú spôsobené
nekvalitnými oknami a dverami, potom strechou a obvodovým plášťa Predpokladali sme, že
ak budú nové okná a dvere, situácia sa aspoň čiastočne zlepší. Nestalo sa..
Ing. Halinárová: Ale v zrekonštruovaných pavilónoch ZŠ sa cena za teplo znížila?
Mgr. Krištofíková: Neviem, zatiaľ som nevidela faktúry. Myslím, že áno. Náklady však
zvyšujú pravidelné polročné revízie vzduchotechniky a výmena filtrov – to sú náklady cca
3 200,00 €. Zvažovali sme nutnosť revízií každý polrok. Zistili sme, že na dodržanie
pravidelných revízií sú viazané záručné podmienky. Požiadam vedenie ZŠ, aby urobili
porovnanie nákladov na teplo v období pred rekonštrukciou a po nej.
Mgr. Kohútová: Tepelná pohoda je v pavilónoch ZŠ neporovnateľná. Je tam veľmi príjemne.
Keby tam nebol tento skrytý poplatok za revíziu filtrov, cena by nebola taká vysoká.
Mgr. Krištofíková: Čo sa týka ZUŠ, verím, že na budúcom zasadnutí komisie už bude pán
riaditeľ ZUŠ nasťahovaný s kolegami i žiakmi naspäť v zrekonštruovanej budove. Uvidíme,
ako dopadne kolaudácia. Sťahovanie naspäť bude jednoduchšie ako vysťahovanie. Opäť bude
potrebné objednať firmu na sťahovanie hudobných nástrojov, ktoré sú citlivé a potrebujú
odborné zaobchádzanie.
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7. Rôzne
Mgr. Krištofíková požiadala zástupcu riaditeľa SOŠ, Mgr. Trúsika, aby informoval
prítomných o činnosti školy.
Činnosť SOŠ Stará Turá:
Mgr. Trúsik: Od posledného stretnutia u nás prebehla externá a interná časť maturít.
Chystáme sa na písomné maturity. V krajskom centre voľného času sme sa zúčastnili
krajského kola SOČky. Tento rok bola SOČka z hľadiska zabezpečenia veľmi skromná.
Večer bolo podujatie slávnostne otvorené, zúčastnil sa ho predseda TSK MUDr. Sedláček.
Predseda TSK má k našej škole veľmi dobrý vzťah. Na druhý deň sa súťažilo, vytlačili sa
diplomy pre víťazov a išlo sa domov – rýchly priebeh bez sprievodných podujatí.
V regionálnom kole v NMnV sa nám veľmi nedarilo. Celková úroveň nebola tento rok taká
dobrá, ako v minulých rokoch, nepostúpili sme do celoslovenského kola. Do celoslovenského
kola sme však postúpili v súťaži ENERSOL. Zúčastnili sme sa výstavy Mladý tvorca v Nitre.
Zabezpečili sme sponzorsky autobus pre deti zo základnej školy, aby sa výstavy mohli
zúčastniť. Najmä tie, ktoré sa hlásia na SOŠ. Ďalej sme sa nečakane zúčastnili súťaže IT
FITNES TEST 2012, kde sa skúmala miera informačných zručností študentov. Dostali sme sa
medzi ocenené školy, naši žiaci majú viac ako 90% mieru informačných zručností. Uvidíme,
ako dopadnú maturity. Spolupracujeme so SOŠ Strážnice, v rámci projektu cezhraničnej
spolupráce sme dostali výkonné CNC stroje, absolvovali sme výmenné pobyty so školou.
Českí študenti k nám prídu aj cez maturity, aby videli ako to u nás funguje. V tomto období
sme zaregistrovali vážnu ofenzívu Nového mesta nad Váhom. Primátor zvolal stretnutie
s podnikateľmi za účelom pomoci novomestskej priemyslovke. Niečo podobné by sa malo
zrealizovať aj u nás, aby sme neboli pozadu. Nový minister školstva sa vyjadril, že by chcel
zmeniť školy na firemné školy. V NMnV sa toho chytila firma UMC, ktorá by chceli
spolupracovať s novomestskou priemyslovkou. Firmy by poskytovali žiakom potrebnú prax
a škole by pomáhali vychovávať vlastných odborníkov.
Ing. Halinárová: Keby školy dokázali nájsť spoločnú reč a dohodli sa, bolo by všetko oveľa
lepšie. SOŠ Stará Turá by sa podľa mojich informácií na čiernu listinu škôl dostať nemala.
Mgr. Trúsik: Za nás hovoria výsledky. Nehráme neférovo. Mesto NMnV razantne vstúpilo do
riešenia firemných škôl. Našou chybou bolo, že sme pri zlučovaní dali preč názov
priemyslovka. Ale žiaľ, legislatíva nám to vtedy inak nedovolila.
Mgr. Krištofíková: Ohľadom športu je návrh urobiť stretnutie s podnikateľmi. Možno by bolo
dobré pridať k športu aj školstvo a kultúru.
Ing. Halinárová: Keďže vieme, že sa školstvo bude uberať cestou firemných škôl,
zastupiteľstvo by malo prijať podporné uznesenie, aby mesto a firmy podporili SOŠ.
Napríklad pán Tĺčik má podnikovú školu – súkromnú hotelovú akadémiu. Mohol by
podnikateľom vysvetliť, ako to funguje.
Mgr. Trúsik: Nasmerovať stretnutie k tomu, že mesto sa iba neprizerá, že sa niečo deje. Mesto
by to nestálo žiadne peniaze a niekde by tá informácia zaznela.
Mgr. Krištofíková: Budem o tom informovať primátora a na zastupiteľstve otvoríme o tomto
probléme diskusiu.
Mgr. Trúsik: Pre našu školu je dôležitý aj počet žiakov. V súčasnosti dorábame kotolňu, ktorá
vykuruje telocvičňu. Najhoršie bolo prekopať cestu.
Dúfame, že čo sa týka zlučovania škôl, my už sa zlučovať nebudeme, keďže sme už
v minulosti zlučovali priemyslovku a učilište. Keby sme to vtedy neurobili, tak by boli dnes
asi obe školy zrušené.
Ing. Halinárová: Teraz je na rade v zlučovaní Nové Mesto nad Váhom.
Mgr. Trúsik: Taktiež máme rozbehnuté projekty z EÚ, ktoré nás zaväzujú na 5 rokov.
Uvidíme, čo nový minister urobí s inými školami, napríklad gymnáziami.
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Ing. Halinárová: Podľa všetkého, sa budú musieť vrátiť prijímacie skúšky. Ale je potrebné,
aby sa zadefinovali aj prijímacie skúšky pre súkromné školy. Fabriky majú nedostatok
zamestnancov. Je potrebné urobiť rozhodnutia a zmeny, ktoré školstvo zmenia. Musia sa
stanoviť limity a pravidlá pre prijímanie študentov. Ale musí to mať dosah a na súkromné
školy.
Mgr. Kohútová: Tieto rozhodnutia politikov sú šité horúcou ihlou.

Mgr. Krištofíková poďakovala Mgr. Trúsikovi a požiadala riaditeľa ZUŠ, Mgr. Masára, aby
informoval prítomných o činnosti školy.
Činnosť ZUŠ Stará Turá:
Mgr. Masár: Pri mnohých akciách si pomáhame s Domom kultúry Javorina. Zúčastnili sme sa
Vítania Jari, program mal veľmi dobrú úroveň. Deti hrali aj na stretnutí dôchodcov z Kunovíc
a zo Starej Turej. V rámci školy sme zorganizovali interný koncert žiakov. Naši učitelia sa
podieľali na príprave programu ku Dňu učiteľov. Deti z tanečného odboru sa chystajú na
tanečnú súťaž do Malaciek, získavajú tu popredné miesta. Mgr. Lacová poslala práce detí
výtvarného odboru na súťaž do Číny. Vyhodnotenie bude až o pol roka. Na pozvanie
kardinála navštívili deti z výtvarného odboru s pani učiteľkou Prahu ako odmenu za účasť
a mnohé ocenenia v súťaži O poklad Anežky Českej. Naši učitelia sa zúčastnili krstu knihy
Ing. Ježa v DKJ. Opäť sme zaslali výtvarné práce na kubánske veľvyslanectvo v Bratislave,
kde sa pripravuje výstava. Pripravujeme tiež program ku Dňu matiek. 30. apríla idú naše
tanečníčky do Kunovíc na Zlet čarodejníc. Pozvaný sme aj na Jízdu králů, jeden deň vystúpi
v Kunoviciach Poľún a druhý deň Čančatá. Deti sa pripravujú už aj na absolventské skúšky,
ktoré posúvame pre sťahovanie. Dúfame, že sťahovanie bude bezproblémové a rýchlo si
zvykneme na nové priestory. Máme omladený pedagogický kolektív. V súčasnosti máme 342
žiakov, na zápise pre budúci školský rok sa prihlásilo do ZUŠ 60 nových detí.
Mgr. Krištofíková poďakovala Mgr. Masárovi a požiadala zástupkyňu riaditeľky ZŠ, Mgr.
Kohútovú, aby informovala prítomných o činnosti školy.
Mgr. Kohútová: Na začiatku mesiaca robili žiaci 9. ročníka Testovanie 9. Príprava žiakov na
testovanie je zložitá, pretože takmer všetci vedia, že bez ohľadu na výsledok testovania ich
takmer každá stredná škola prijme. Majú nedostatok študentov. Vydarené bolo stretnutie
učiteľov zo ZŠ, SOŠ, ZUŠ a CVČ na Deň učiteľov. Pani riaditeľka Mgr. Chmurová bola
ocenená ako vynikajúci pedagóg TSK. Toto ocenenie si zaslúžila. Pripravujeme psychotesty
pre nultý ročník a pre žiakov, ktorý sa môžu dostať do výberovej triedy anglického jazyka.
SOŠ nám poskytla autobus na výstavu Mladý talent do Nitry. Žiaci sa teda môžu ísť pozrieť
na zaujímavé podujatie. Žiaci SOŠ nám pomohli aj s inštaláciou káblov na internet. Školy
majú veľmi dobrú spoluprácu. Pre deti bola zo SOŠ pripravená akcia z legorobotmi. Aj týmto
spôsobom sa snažíme deti presvedčiť, aby sa prihlásili na SOŠ Stará Turá. Na veľkonočnom
trhu sme sa zúčastnili programu a mali sme aj stánok s výrobkami žiakov. V Dome kultúry
Javorina si deti pozreli predstavenie o šikane.
Mgr. Trúsik: My sme mali tiež predstavenie s protidrogovou tematikou.
Mgr. Kohútová: Deťom sa veľmi páčila aj akcia Noc s Andersenom. Zamestnankyne knižnice
mali túto akciu veľmi dobre zabezpečenú, deti končili až ráno o 4.00 h. Spolupráca DKJ,
knižnice a ZŠ bola veľmi dobrá. Deti sa zúčastnili spomienkového podujatia k oslobodeniu
mesta (aj napriek, tomu, že boli prázdniny).
Mgr. Krištofíková: Koľko detí sa hlási na SOŠ?
Mgr. Kohútová: Ešte nevieme. Výchovná poradkyňa je práceneschopná. Sme radi a teší nás,
že ôsmaci, ktorí sa hlásili na talentové skúšky, všetci uspeli, no zároveň nás mrzí, že nám zo
školy odídu. Sú veľmi úspešní, ale budú nám chýbať. V 9. ročníku zostanú len priemerní. Ale
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rodičia sú zase spokojní, že naša škola vychováva z detí úspešných, talentovaných ľudí. Žiaci
sa zúčastnili súťaže v basketbale, streleckej súťaže, fyzikálnej súťaže a majstrovstiev vo Wushu. Školník v telocvični svojpomocne opravil obklad a podlahu.
Mgr. Krištofíková: Roboty a činnosti je veľa, budem sa snažiť tlmočiť pánovi primátorovi
a poslancom MsZ, aby bolo podporené stanovisko z komisie a tiež stretnutie s podnikateľmi
za účelom podpory SOŠ.
Na záver predsedníčka Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 17.50 hod. ukončila.

Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: Mgr. Soňa Krištofíková
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