Zápis z pracovného zasadnutia komisie školstva a mládeže
Miesto konania : veľká zasadačka MsÚ KNM
Dátum konania: 14.10.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny komisie školstva a mládeže
Poradu otvoril a viedol: Mgr., Ing. Ondrej Holienčík, predseda komisie školstva a mládeže.

Program porady :
1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
3. Organizácia školského roka 2015/16 v školách a škol. zar. v zriaď. pôsobnosti Mesta
KNM
4. Nové všeob. záväzné právne predpisy v oblasti školstva
5. Aktivity oddelenia školstva, SVaZ
6. Finančné zabezpečenie škôl a škol. zariadení v zriaď. pôsobnosti Mesta KNM
7. Uznesenie
K bodu 1
V úvode Mgr., Ing. Ondrej Holienčík , predseda komisie, privítal Ing. Jarmilu Bílešovú a prítomných
členov komisie.

K bodu 2
Predseda komisie, uskutočnil kontrolu plnenia uznesenia z minulých zasadnutí:

Návrh uznesenia z 26.8.2015:
1. Komisia odporúča schváliť pri prejednávaní v MSZ predložené návrhy I. úpravy rozpočtov ZUŠ
KNM, MŠ Litovelská KNM, MŠ 9.mája KNM, MŠ Komenského KNM a II. úprav rozpočtov ZŠ
Clementisova KNM, ZŠ Nábrežná KNM, ZŠ Dolinský potok KNM.
2. Odovzdať pripomienky k plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta KNM na roky 20152020- časť školstvo pri prejednávaní na pracovnom stretnutí komisie 3.9.2015.

Návrh uznesenia z 3.9.2015:
1. Komisia odporúča schváliť pri prejednávaní v MSZ po úprave predložený návrh Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta KNM na roky 2015-2020- časť školstvo / viď príloha /.
2. Zaslať po úprave predložený návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta KNM na roky
2015-2020- časť školstvo – odbornému garantovi Ing. Jozefovi Šujanskému v termíne do 7.9.2015.

Úlohy z minulých zasadnutí 26.8.2015 a 3.9.2015 boli splnené.

K bodu 3
Mgr. Ladislav Vendrinský informoval prítomných členov komisie o organizácii školského
roka 2015/2016 v školách a škol. zar. v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta KNM

Počty žiakov v školskom roku 2015/2016 za školy a školské zariadenia
v zriaď. pôsobnosti Mesta KNM:
Základné školy

počet žiakov

ZŠ Clementisova ulica č.616/1 , KNM
ZŠ Nábrežná 845/17, KNM
ZŠ Dolinský potok 1114/28, KNM

479
573
330

––––––––––––
1 382
% odbornosti vyuč. – 94,62

Spolu počet žiakov k 15.9.2015
Počet integrovaných žiakov - 102
Počet odd. Škd: 13 – počet žiakov: 335

CVČ KNM: 95 krúžkov - 1 281 detí, žiakov a mládeže
Počet vzdelávacích poukazov: 1 167
ZUŠ KNM: 916 detí a žiakov.
Materské školy
MŠ Litovelská 605/9, KNM
MŠ Komenského 1162/38, KNM
MŠ Ulica 9.mája 1292/11, KNM
MŠ KNM- Budatínska Lehota č.31

počty tried
6
6
8
1

počet detí MŠ
138
138
188
23

––––––––––––
Spolu počet tried a detí

21

487

K bodu 4
Nové všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa školstva- Mgr. L.Vendrinský
Zákon č.188/2015 Z.z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zápis prvákov do základnej školy bude neskôr
Nie od 15. januára do 15. februára, ako to bolo doteraz, ale od 1.- do 30. apríla v danom roku.
V malotriedkach môže byť aj viac ročníkov
Školy s nízkym počtom žiakov môžu spájať viaceré ročníky na prvom stupni ZŠ do jednej triedy alebo
štyri, tri ročníky alebo dva ročníky do jednej triedy.

Vzdelávacie štandardy môžu byť využívané ako učebné osnovy
Školy nemusia tvoriť učebné osnovy, ale použijú príslušný vzdelávací štandard vyučovacieho
predmetu – ktorý je vytvorený ŠPÚ. Vzdelávacie štandardy môže škola použiť ako učebné osnovy
v prípade, ak nenavyšuje obsah učiva nad rámec uvedený vo vzdelávacom štandarde.
Menia sa pravidlá prestupov žiakov
Žiak, ktorý bol prijatý do učebného odboru strednej odbornej školy bez maturity – s výučným listom,
nemôže len tak prestúpiť na študijný odbor na tejto, ani inej škole ukončený s maturitou. Stávajú sa
totiž prípady, kedy žiak nastúpil na odbor, na ktorý nemusel robiť prijímacie skúšky a následne
požiadal o prestup napríklad na gymnázium. Zároveň sa zavádzajú aj povinné rozdielové skúšky pri
zmene študijného alebo učebného odboru.
V medzinárodných vzdelávacích programoch budú možné výnimky
Školský zákon umožňuje, aby vzdelávacím programom školy bol medzinárodný vzdelávací program,
po písomnom súhlase ministerstva. Ak je potrebné overiť nové formy a metódy, ktoré sa nedajú
zabezpečovať len pedagogickými zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady, umožňuje sa
ministerstvu pružne reagovať a udeliť výnimku z hľadiska plnenia kvalifikačných predpokladov. To
znamená, že škola môže tento medzinárodný vzdelávací program zabezpečovať aj osobami, ktoré
nespĺňajú kvalifikačné predpoklady, ale majú udelenú takúto výnimku.
Profesionáli budú môcť učiť viac
Rozširuje sa počet hodín vyučovania profesijných predmetov zo sedem na desať hodín týždenne bez
absolvovania doplňujúceho pedagogického štúdia odborníkmi z praxe. Ide o prednášajúcich ako
napríklad lekári, zdravotné sestry, právnici a ďalší odborníci z praxe.
Zefektívni sa priznávanie a uznávanie kreditov za programy kontinuálneho vzdelávania, vzdelávania
v zahraničí a za tvorivé aktivity
Ak zamestnanec absolvuje viac programov kontinuálneho vzdelávania a tieto programy majú rovnaký
obsah, sú určené pre tých istých absolventov a majú poskytnúť rovnaké profesijné kompetencie,
riaditeľ uzná zamestnancovi kredity len za jeden z týchto programov. Akreditačná rada nebude
uznávať kredity za vzdelávanie v zahraničí, ak zahraničný poskytovateľ toto vzdelávanie bude
poskytovať dištančne alebo na území Slovenska. Umožní sa uznať kredity, len ak sa vzdelávanie
uskutoční priamou účasťou zamestnanca mimo územia SR. Zefektívňuje sa uznávanie kreditov za
tvorivé aktivity v tom zmysle, aby sa neprideľovali kredity za pomôcky a materiály, ktoré predstavujú
bežnú súčasť pedagogickej činnosti, ktoré nie sú realizáciou novej myšlienky alebo inováciou.
Novela školského zákona prináša napríklad aj zmeny pri získavaní kreditov u učiteľov. Nedostanú ich
napríklad za absolvovanie rozširujúceho štúdia.
Doplňujúce pedagogické štúdium bude platné pre rovnakú kategóriu bez rozdielu stupňa vzdelávania
V prípade, že napríklad vychovávateľ získal vzdelanie v inom študijnom programe alebo vzdelávacom
programe (neučiteľskom), ako je požadované (učiteľské), musí si doplniť vzdelanie v pedagogickej
spôsobilosti doplňujúcim pedagogickým štúdiom. Ak však v súčasnej dobe toto DPŠ absolvoval napr.
k ukončenému úplnému strednému odbornému vzdelaniu (maturita), pedagogická spôsobilosť mu platí
len pre tento stupeň dosiahnutého vzdelania. V prípade, že ukončí vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa alebo aj druhého stupňa neučiteľského vzdelania musí si doplniť pedagogickú spôsobilosť,
absolvovať DPŠ ku každému vyššiemu stupňu vzdelania. Zákon upravuje túto povinnosť tak, že raz

vykonané doplňujúce pedagogické štúdium platí pedagogickému zamestnancovi v príslušnej kategórií
vo všetkých stupňoch vzdelania.
Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy
V zmysle novely školského zákona Zriaďovateľ verejnej školy získal od 1.septembra 2015
kompetenciu dvakrát nesúhlasiť s nomináciou rady školy na riaditeľa. Zriaďovateľ bude musieť svoj
nesúhlas s kandidátom písomne zdôvodniť. Následne sa uskutoční druhé, úplne nové výberové
konanie. Ak zriaďovateľ nebude akceptovať ani nového kandidáta, bude mať ešte možnosť obrátiť sa
na
miestne zastupiteľstvo s návrhom na vyslovenie nesúhlasu. Na to, aby riaditeľ vymenovaný nebol,
budú potrebné minimálne tri pätiny hlasov poslancov príslušného zastupiteľstva. Ak ich primátor,
starosta či predseda VÚC nezíska, kandidáta na riaditeľa už bude musieť na päť rokov vymenovať.
Ak však presvedčí dostatok poslancov, že kandidát nie je vhodný, ďalším výber riaditeľa už nebude v
réžii rady školy, ale pôjde sa cez výberové konania na základe zákona o výkone prác vo verejnom
záujme. Doteraz platilo, že návrh rady školy bol pre zriaďovateľa záväzný.
Príspevok na lyžiarske výcviky a na školy v prírode.
Ministerstvo školstva bude poskytovať školám príspevok na lyžiarske výcviky, snowboardové
výcviky a tiež na školy v prírode. Dôvodom podpory zo strany štátu je, že klesá počet detí, ktoré si
môžu dovoliť lyžiarskom výcvik či školu v prírode. Príspevok je v sume 150 eur pre žiakov jedného
ročníka na druhom stupni základnej školy na lyžiarsky výcvik a 150 eur pre študentov strednej školy.
Ďalším novým príspevkom je príspevok na školu v prírode - 100 eur pre žiakov prvého stupňa ZŠ.
Školy musia nahlásiť prostredníctvom EDUZBERU počty žiakov, ktorí sa v budúcom roku zúčastnia
lyžiarskeho kurzu alebo školy v prírode a na ktorých žiada príspevok. Škola môže použiť príspevok
na pokrytie nákladov na školu v prírode pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas návštevy
základnej školy. To isté platí aj pre lyžiarske kurzy, a to osobitne pre ZŠ aj SŠ.

Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášok MŠVVaŠ SR
č.224/2011 Z.z. a 203/2015 Z.z.
Učitelia na základných školách od nového školského roka vypracuvávajú menej dokumentov, než
tomu bolo doteraz. Zrušila sa povinnosť vypracovať ročný plán kontrolnej činnosti riaditeľa a
zástupcu riaditeľa, prehľad o rozsahu pedagogickej činnosti pedagogických zamestnancov a odbornej
činnosti odborných zamestnancov a rokovací poriadok pedagogickej rady. Ruší sa aj plán činnosti
metodických združení a predmetových komisií, keďže ich činnosť je popísaná v iných dokumentoch.
Prostredníctvom vyhlášky sa zjednodušuje možnosť organizovania výcvikov, výletov, exkurzií, kde
nie je potrebný návrh triedneho učiteľa a zaradenie do plánu práce školy. Veľmi dôležitou zmenou je
zrušenie nápočtu za žiakov , ktorí boli integrovaní v bežných základných školách

Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR
č. 204/2015 Z.z.
Po novom sa ruší vypracúvanie písomného súhlasu riaditeľa školy na organizovanie školy v prírode
ako samostatného dokumentu. Tento súhlas môže byť v praxi zahrnutý v ďalšej dokumentácii školy.
Rovnako to bude aj pri dokumente o poverení funkciou vedúceho školy v prírode. Zároveň sa ruší
povinnosť
riaditeľa
vypracúvať
pracovnú
náplň
zdravotníka.
Zmenia sa aj počty učiteľov, ktorí pôjdu s deťmi do školy v prírode. V budúcnosti tak pri organizovaní
školy v prírode pre deti z materskej školy bude na jedného pedagogického zamestnanca najviac desať
detí. Pri žiakoch na prvom stupni ZŠ bude na jedného pedagogického zamestnanca najviac 13 detí. V
prípade druhého stupňa to bude najviac 15 žiakov. Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov strednej
školy s každou triedou strednej školy pôjdu dvaja pedagogickí zamestnanci.

K bodu 5
Aktivity oddelenia školstva , SVaZ KNM – Mgr. L.Vendrinský
Všetky školy do 20.9.2015 vypracovali výkazy typu Škol MŠVVaŠ SR :
- o prospechu žiakov ZŠ 3-01 P
- o počtoch žiakov v ZŠ 3-01
- o CVČ
15 – 01
- o ZUŠ
24 – 01
- o MŠ
1 - 01
Oddelenie školstva, SVaZ výkazy skontrolovalo a odovzdalo 21.9 2015 na OÚ, odbor školstva
v Žiline.
V zmysle týchto výkazov základné školy vypracovali výkazy EDUZBERU pre prenesené
kompetencie , ktoré po sumárnom spracovaní za zriaďovateľa boli odovzdané 29.9.2015 na OÚ,
odbor školstva v Žiline.
Ďalej všetky MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ vypracovali výkazy 40-01 pre originálne kompetencie.
Mesto KNM sumárne výkazy spracovalo za zriaďovateľa a 29.9.2015 odovzdalo na OÚ, odbor
školstva v Žiline.
CVČ KNM ako poskytovateľ záujmového vzdelávania formou vzdelávacích poukazov v dňoch
30.9.2015 a 5.10.2015 vytvoril protokol o prijatých VP. Následne protokol bol vyhotovený aj za
zriaďovateľa zariadenia Mesto KNM a zanesený na OÚ, odbor školstva v Žiline.
Ďalšie povinnosti ZŠ a MŠ – vstúpiť a nahrať potrebné údaje o deťoch žiakoch a ich zák. zástupcov do
Centrálneho registra MŠVVaŠ SR- uskutočnené od 15.9.2015- 30.9.2015.
V termíne do 30.9.2015 boli skontrolované všetky podklady k zahajovacím výkazom škôl a škol.
zariadení.
V rámci metodických aktivít boli uskutočnené:
24.8.2015 – prac. porada riad. škôl a školských zariadení pred začiatkom školského roka
9.9.2015 - usmernenie ku školským výkazom , k Eduzberu a k výkazu 40-01
17.9.2015- Prac . porada za účasti ŠŠI-ŠIC Žilina , ŠEVT a.s.,
5.10.2015 – prípravné stretnutie k 4.ročníku – Prezentácie stredných škôl v územnej pôsobnosti Mesta
KNM
13.10.2015- Metodické podujatie pre začínajúcich učiteľov.
Pripravované aktivity:
11.11.2015 - 4.ročník Prezentácie stredných škôl v územnej pôsobnosti Mesta KNM.

K bodu 6
Informácie podala Ing. Jarmila Bílešová, vedúca oddelenia financií a správy majetku
MsÚ KNM
V súčasnosti je veľmi dôležité obdobie, kedy školy a školské zariadenia odovzdali rozpočty na rok
2016 a na ďalšie dva roky, vypracovali aj programové rozpočty. Na rokovaní vlády SR bolo schválený
návrh zvýšenie miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 1.1.2016 o 4%. Navýšenie
podielových daní by malo byť o 1,5% oproti roku 2015. Navýšenie miezd od 1.1.2016 bude
premietnuté do 1.úprav rozpočtov škôl až v kalendárnom roku 2016.
Riaditelia základných škôl by v súčasnosti mali prichystať podklady pre dohodovacie konanie, ktoré
predkladá zriaďovateľ ZŠ rezortnému ministerstvu školstva prostredníctvom OÚ , odborov školstva.
Podklady by sa mali týkať kreditového príplatku, prevádzkových nákladov a nenormatívnych fin.
prostriedkov.

Ing. Jarmila Bílešová upozornila riadiacich zamestnancov, aby v zmysle povinného zverejňovania
informácií , nezabudli popri zverejňovaní dodávateľských a odberateľských faktúr , zverejňovali aj
zmluvy so všetkými náležitosťami.

K bodu 7
Mgr., Ing. Ondrej Holienčík
Poďakoval Ing. Jarmile Bílešovej a prítomným členom komisie za aktívnu účasť.

Návrh uznesenia:
Komisia berie na vedomie informácie o :

-

organizácii školského roka 2015/16 v školách a školských zariadeniach v zriaď. pôsobnosti
Mesta KNM,

-

nových všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti školstva,

-

finančnom zabezpečení škôl a školských zariadeniach v zriaď. pôsobnosti Mesta KNM.

V KNM 19.10.2015

Mgr., Ing. Ondrej Holienčík
predseda komisie, školstva a mládeže

Zapísal: Mgr. Ladislav Vendrinský

