ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 10. apríla 2013
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina, príprava akcií
3. Návrh VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,
dieťa MŠ a školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov
a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach
4. Návrh VZN č. 4/2013 Štatút mesta Stará Turá
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2012 – školstvo, kultúra
6. Vyučovanie cudzích jazykov v ZŠ, tzv. jazykový variant
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
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 ďalších mesiacoch.
p. Adámková: Na väčšine akcií spolupracujeme s mestom, ZŠ, ZUŠ, CVČ a chceme im
poďakovať za spoluprácu a ústretovosť. Vo februári sme mali predstavenie FS KOPA
z Myjavy. Počas zimného obdobia sme sa stretávali na kurzoch varenia starých materí, vždy
sme sa tu naučili nejaké nové recepty. Kurzy sa začnú opäť na jeseň.
Ing. Slezáček: Ďakujeme za výbornú akciu, jedlo bolo výborné, pani Durcová pripravila
krásne prestieranie a pani Otiepková skvelý kopaničiarsky humor.
p. Adámková: Na týchto kurzoch nám skrsol nápad, že by bolo dobré, ak by vyšla kniha
receptov. Bolo by však potrebné zohnať sponzorov.
RNDr. Zámečníková: Naši chlapci z odboru Grafik digitálnych médií by Vám mohli
poskytnúť pomoc s grafikou.
p. Adámková: V marci sme chceli zorganizovať večer s Emmou Tekelyovou. Chceli sme to
urobiť vo veľkej sále. Po menšom záujme sa uvažovalo s presťahovaním do kaviarne, ale
záujem bol až taký malý, že sme museli akciu zrušiť. Na konci marca sme opäť pripravili
Vítanie jari spojené s veľkonočným trhom. Snažili sme sa jar privítať, ale celý deň bol veľmi
chladný a mrazivý. Počasie žiaľ nemôžeme ovplyvniť. V DKJ sme mali rôzne sprievodné
podujatia. Výstavu absolventov remeselných kurzov, burzu kníh. V burze kníh sa predalo viac
ako 100 kníh. Chcem sa poďakovať ZUŠke za program, CVČku za vyrobenie Moreny
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a mestu za spoluprácu. 27. marca sme mali koncert bratov Nedvědovcov, ktorý bol takmer
vypredaný. V marci - mesiaci knihy pripravili pracovníčky knižnice besedy pre MŠ a ZŠ
(spolu 15 besied). Hravou formou lákajú takto deti do knižnice.
Čo sa týka akcií, ktoré pripravujeme, 22. apríla to bude koncert hudobnej formácie LA GOIA.
Záujem je zatiaľ prieamerný. Je to ovplyvnené asi aj tým, že v minulom mesiaci bolo
vystúpenie Nedvědovcov, takže je to veľa nákladov pre rodinu na jeden mesiac za kultúru. 17.
apríla pripravujeme premietanie filmu Líbaš jako ďábel. Je to po dlhej dobe ďalší premietaný
film. 30. apríla organizujeme v spolupráci s mestom stavanie mája.
Mgr. Krištofíková: Chcela by som pri tejto príležitosti poprosiť ZUŠ o spoluprácu. Mohli by
nám pri stavaní zahrať Čančatá?
Mgr. Masár: Hudbu zabezpečíme.
p. Adámková: Druhú májovú nedeľu chystáme už tradične Deň matiek.
Mgr. Koštialová: Deti pripravia darčeky pre mamičky.
p. Adámková: Ďalej budeme organizovať zájazd na výstavu kvetov do Kroměžířa.
V uplynulom období sme boli aj na divadelnom predstavení v SND na hre Aj kone sa
strieľajú. Zájazdy do divadiel sa však čoraz ťažšie obsadzujú.
Ing. Slezáček: V nedeľu sa uskutoční v hoteli Lipa beseda s našim rodákom Viliamom
Klimáčkom.
3. Návrh VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,
dieťa MŠ a školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov
a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach
Mgr. Krištofíková: Nové VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,
dieťa MŠ a školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa
robí z toho dôvodu, že sa zmenil spôsob financovania záujmového vzdelávania. Súčasný
spôsob financovania CVČ spôsobil, že mnohé z nich zanikajú a nie je to dobre. Vypĺňajú totiž
voľný čas detí. V súčasnosti každá obec dostáva financie na záujmové vzdelávanie detí bez
ohľadu na to, či má alebo nemá CVČ. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ukazovateľom
na financie je počet detí v obci vo veku od 5 do 15 rokov. Obec, ktorá je zriaďovateľom CVČ
má povinnosť financovať ho. Obec, ktorá CVČ nemá, môže prispievať na činnosť tým CVČ,
ktoré navštevujú ich deti. Je to v kompetencii zastupiteľstva obce. Príspevok na 1 dieťa
a školský rok je vo výške 65,00 €. Oslovili sme obce, z ktorých deti chodia do nášho CVČka.
Niektorí z nich reagovali a prisľúbili, že sa budú podieľať na financovaní záujmového
vzdelávania týmto spôsobom. Naše CVČko má veľmi dobrú úroveň. P. riaditeľka Tepličková
navrhla zvýšenie členského poplatku pre dospelých zo 4,0 € na 5,0 € a zaviesť poplatok pre
babyclub vo výške 8,0 € na rok. Tieto financie budú použité na mzdy a prevádzku zariadenia.
Oslobodené od poplatkov sú nízkoprahové kluby a členovia detského parlamentu. Ostatné
príspevky zákoných zástupcov ostávajú bezo zmeny. Čo sa týka tzv. cudzích stravníkov,
v súčasnosti platia 2,26 € za obed. Táto čiastka pokrýva všetky náklady – teda nákup potravín
i réžiu spojenú s prípravou stravy. Na minulom zasadnutí sme diskutovali o zľave na školnom
v prípade, že školu alebo školské zariadenie (MŠ, ŠKD) navštevujú dvaja súrodenci.V návrhu
VZN je túto zľavu ponechať.
Máte k návrhu VZN nejaké pripomienky?
Návrh VZN č. 3/2013 bol bez pripomienok posunutý na zasadnutie MsZ.
3. Návrh VZN č. 4/2013 Štatút mesta Stará Turá
Mgr. Krištofíková: Tento návrh VZN predložil do našej komisie JUDr. Pribiš. VZN sa mení
na základe výsledkov kontroly HK, ktorá pripomienkovala, že v úvode pôvodného VZN
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nebola napísaná formulka: „Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 18.
4. 2013 uznesením č. ... 2013 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov toto
všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade s § 6 ods. 1 s poukazom na § 11 ods. 4 písm. k)
zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“
A ďalej v § 8 tohto VZN v odseku 4 bolo pridané, že: „Mesto k zabezpečeniu plnenia svojich
úloh zriaďuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorým môže na základe
osobitnej právnej úpravy zveriť majetok mesta do správy, s ktorým organizácie hospodária.
Zároveň je mesto oprávnené zakladať obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta.„
Reálne sa táto skutočnosť v praxi využívala, no nebolo to zakotvené vo VZN.
Návrh VZN č. 4/2013 bol bez pripomienok posunutý na zasadnutie MsZ.
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2012 – školstvo, kultúra
Mgr. Krištofíková: Čo sa týka školstva a financií, minulý rok sme zvládli dobre. Nemusíme
rušiť žiadne zariadenie, školský klub ani CVČ. V minulom roku sme začali s rekonštrukciou
pavilónu špeciálnych učební. Pretože rekonštrukcia pokračuje i v tomto roku boli finančné
prostriedky na kapitálové výdavky presunuté do roku 2013. Nestihli sme vyčerpať všetky
prostriedky na rekonštrukciu, pretože poč pokračuje aj v tomto roku. Vlastné príjmy škôl
a školských zariadení boli vyššie oproti predpokladu. Zvýšenie bolo zapríčinené vyššími
poplatkami v MŠ a ZŠ, väčším počtom cudzích stravníkov a úspešnosťou projektov CVČ.
Finančné prostriedky z kapitoly MŠVVaŠ sú všetky účelovo viazané a boli v plnom rozsahu
využité.
p. Adámková: Čo sa týka kultúry, my v DKJ sme vyšli slušne. Je pravda, že sme nesplnili ani
výdavky ani príjmy, ale dosiahli sme zisk 9 500 €.
Ing. Slezáček: A spravili ste kus roboty.
6. Vyučovanie cudzích jazykov v ZŠ, tzv. jazykový variant
Mgr. Krištofíková: Na základe doterajších skúseností a tiež pripomienok a ohlasov rodičov
bolo potrebné aktuálny stav prehodnotiť. Vyučovaním cudzích jazykov sa zaoberala podrobne
Rada školy pri ZŠ na posledných dvoch zasadnutiach.
Mgr. Koštialová: Jazykový variant v ZŠ vychádzal z pilotného projektu, ktorý už rok v škole
fungoval. Rozprávala som sa s p. učiteľkami, ktoré učia jazyky. Na základe viacerých
pripomienok a podnetov sme sa rozhodli urobiť anketu, ktorá poskytla informáciu o záujme či
nezáujme tohto spôsobu vyučovania. 60 % rodičov žiakov nemá záujem, aby dieťa bolo
testované. Ostatných 40 % žiakov prejde testovaním. Ďalším problémom jazykového variantu
bol veľký počet hodín, ktorý nebol v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Učiteľky AJ
informovali, že deti boli unavené, anglický jazyk ich prestal baviť, nestíhali v ostatných
predmetoch. V 4. ročníku sa objavujú v súčasnosti tak 4 až 5 talentovaní žiaci v triede.
Hľadali sme preto spoločne kompromis, ako situáciu vyriešiť.
Podľa zistení riaditeľky ZŠ majú všetky jazykové školy v okolí menej hodín angličtiny ako
má naša ZŠ. Monitor z anglického jazyka, ktorý budú musieť už o dva roky absolvovať všetci
žiaci 9. ročníka, je dôvodom, prečo je potrebné upraviť dotáciu hodín pre všetkých žiakov.
Skutočne nadané deti budú mať možnosť vo svojej skupine postupovať podstatne rýchlejším
tempom a venovať sa problematike vo väčšom rozsahu. Ďalej môžeme otvoriť krúžky, kde sa
môžu ešte navyše venovať anglickému jazyku. Dali sme tento návrh pedagogickej rade aj
rade školy. Návrh v tejto podobe bol schválený.
Deti na 1. stupni treba rozvíjať aj na iných predmetoch – tvorivé čítanie, práce. Zmenou
zákona v roku 2011 sa zmenilo vyučovanie a počty hodín. Ak budeme mať talentované deti,
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budeme radi ak budú pracovať navyše a vzdelávať sa v angličtine. Na rodičovskom združení
sme rodičov informovali, že budú o zmenách včas informovaní.
Ing. Slezáček: Ako vnímajú jazykový variant rodičia?
Mgr. Koštialová: 60 % rodičov testovanie detí nechcelo.
Mgr. Krištofíková: Ďakujem. V súčasnosti je v jazykovom variante takmer polovica ročníka,
čo asi neodpovedá skutočnosti, že všetky tieto deti sú naozaj jazykovo nadané. Myslím, že
tých skutočne nadaných nie je viac ako jedna skupina – teda 9 až 10 detí. Tým ostaným určite
chýbali také predmety ako pracovné vyučovanie, výtvarná či telesná výchova. Negatívne však
hodnotím spôsob, akým niektoré pani učiteľky vysvetľovali rodičom možnosti vyučovania
jazyka. Informácie nepodali úplne a pravdivo, čím sami spôsobili viaceré nedorozumenia.
Mgr. Koštialová: Deti v 2. ročníku nie sú ešte také vyzreté ako deti v 4. ročníku. V každej
triede je tak 4 až 5 talentovaných detí. Jazykové varianty nám robia aj problém s delením
jednotlivých tried. Nemáme toľko priestoru a voľných tried. Preto otestujeme deti na konci 4.
ročníka a v 5. ročníku urobíme triedu alebo skupinu z tých najlepších.
MUDr. Michalcová: Mať anglickú triedu bolo výborné. Kedysi to fungovalo na veľmi dobrej
úrovni.
Mgr. Koštialová: Podľa nových informácií chce ministerstvo pridať do vyučovania viac
matematiky, fyziky a technických prác. Bude však ťažké ich zaradiť do vyučovania, pretože
už teraz je problém všetko odučiť podľa požiadaviek ministerstva.
Mgr. Kohútová: Je však zaujímavé, že pred tými dvoma rokmi takmer všetci rodičia súhlasili
s testovaním a teraz už zrazu nie.
Ing. Bunčiak: Podľa mňa je dobré urobiť v 5. ročníku anglickú triedu. Nedeliť deti skôr. V 2.
ročníku je ešte skoro ich testovať. Ale učiteľky už si asi vedia aj v nižších ročníkoch
vytipovať nadanejšie deti. Testovanie môže pôsobiť na tak malých žiakov stresujúco.
Mgr. Krištofíková: Najlepšie bude ak dieťa o testovaní nebude ani vedieť. Dajú im len tak
urobiť cvičenie a až potom ich informujú, že išlo o testovanie. Teda treba zvoliť spôsob, ktorý
bude pre dieťa najmenej stresujúci.
7. Rôzne
Príspevok na záujmové vzdelávanie
Mgr. Krištofíková: V rámci rôzneho Vám chcem ešte povedať o materiály, ktorý pôjde do
MsZ. V rámci záujmového vzdelávania by sme mali i my prispieť na naše deti, ktoré
navštevujú iné centrá voľného času. Prispieť by sme mali 7 deťom, ktoré navštevujú CVČ
v NMnV a v Myjave. Na každé dieťa zaplatíme 65 € a prispejeme tak na ich záujmové
vzdelávanie.
Návrh bol bez pripomienok.
Rekonštrukčné práce na budove ZŠ na Hurbanovej ulici
Mgr. Krištofíková: Budova na Hurbanovej ulici je si v blízkej budúcnosti vyžiada
rekonštrukciu. Pôjde hlavne o výmenu okien, exteriérových dverí, rekonštrukciu strechy
a zateplenie obvodového plášťa.
Mgr. Koštialová: Do budovy na niektorých miestach zateká, okná sú v takom stave, že sa ich
bojíme otvoriť a zatvoriť, aby nevypadli. Škola funguje už od r. 1993.
Mgr. Masár: P. Bachár bude robiť v máji opravy na našej škole a na ZŠ. Zostali nám čidlá
a kamery na dobudovanie kamerového systému. Môžeme ich posunúť materskej škole.
Rozpočtové opatrenie – televízna relácia Novinky zo Starej Turej
Mgr. Boorová: Po vzájomnej dohode s organizáciou Videoštúdio RIS s.s.o. Senica, ktorá
vyrába reláciu „Novinky zo Starej Turej“ pre mesto Stará Turá a je vlastníkom vysielacej
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licencie pre TV Stará Turá, sa pokračuje v zaužívanom vysielacom intervale 1x za 2 týždne.
Súčasné finančné prostriedky mestu nedovoľujú pokračovať v takomto intervale (vyrobiť
a odvysielať 26 relácii do konca roku 2013), ale vystačia iba na 14 relácií. Navýšením
rozpočtovaných prostriedkov o 4.133 € by bolo umožnené vyrobiť a odvysielať všetkých 26
relácií spolu s umiestnením na web stránku mesta www.staratura.sk. Relácia sa vysiela už
šiesty rok a bolo by potrebné ju zachovať, keďže informuje hlavne o dianí v našom meste
a využíva sa aj na propagovanie projektov, ktoré realizujeme z dotácií z EÚ či iných grantov.
p. Adámková: Ja si myslím, že by sa televízia mala zachovať.
Členovia komisie hlasovali o zachovaní televízie. Jeden člen sa zdržal hlasovania,
ostatní prítomní súhlasili so zachovaním televízie.
Aktuálna informácia o dianí v SOŠ
RNDr. Zámečníková: Od minulého stretnutia sme sa zúčastnili olympiád v anglickom jazyku,
kde sme získali 2. miesto v obvodnom kole a olympiády v nemeckom jazyku, kde sme získali
1. miesto v obvodnom kole. Vo februári sme sa zúčastnili celoštátnej súťaže ZENIT, kde sme
získali 2. miesto v strojárstve a 4. miesto v elektrotechnike. Naši žiaci súťažili aj v basketbale
v regionálnom kole.
Ing. Slezáček: Stále ste úradujúca najlepšia škola v kraji?
RNDr. Zámečníková: Tento rok nás predbehla novomestská škola, my sme na 2. mieste. Ale
tri roky po sebe sme boli najlepšou školou my. Boduje sa to podľa súťaží a účastí na
súťažiach. Prežili sme už aj písomné maturity. Úspešne zmaturuje ten, kto bude mať aspoň
z jednej časti dostatočný počet %. Ak nebude mať dosť percent, môže absolvovať ústnu časť,
ale testy si zopakuje o rok. Z ústnej časti však nesmie mať štvorku. Na maturite zo
slovenského jazyka sa posilňuje jazyková zložka oproti literárnej. Uvidíme ako to bude.
Ing. Bunčiak: Koľko žiakov sa hlási na Vašu školu?
RNDr. Zámečníková: Prihlášky ešte nie sú uzavreté. Ale podľa predbežných sa nám napríklad
hlási 28 grafikov, ale môžeme zobrať len 12. Nedovolia nám presúvať počty žiakov medzi
odbormi. O trojročné štúdium je menší záujem.
Mgr. Koštialová: ZŠ spoločne so SOŠ organizuje 16. apríla súťaž tvorivosti. Pozvali sme
pozvánky 11 školám. Účasť prisľúbili dve základné školy z NMnV, z Čachtíc, Lubine. Ceny
nám venovali viaceré firmy, nadácia ŽIVOT a mesto Stará Turá. Súťaž bude určite
zaujímavá.
RNDr. Zámečníková: V škole sa uskutoční aj krajské kolo SOČky a celoštátne kolo súťaže
ENERSOL, kde máme dvoch žiakov. Na ďalší týždeň máme praktické maturity. Na konci
mája budeme vedieť, koľkí žiaci budú pripustení k maturitám.
Projekt železničného múzea
Mgr. Krištofíková: Železničné múzeum v spolupráci s mestom sa zapojilo do projektu
z nadácie SPP. Cieľom je zrekonštruovať strechu železničného skladu. O úspešnosti či
neúspešnosti budeme informovať.
8. Záver
Na záver predsedníčka Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 18.00 hod. ukončila.
Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: Mgr. Soňa Krištofíková
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