Zápis z pracovného zasadnutia komisie školstva a mládeže
Miesto konania : veľká zasadačka MsÚ KNM
Dátum konania: 18.5.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny komisie školstva a mládeže
Poradu otvoril a viedol: Mgr.Ladislav Vendrinský / na základe poverenia predsedu komisie/ ,
od bodu 4 Mgr., Ing. Ondrej Holienčík, predseda komisie školstva a mládeže.
Program zasadnutia :

Úvod
Kontrola plnenia uznesenia
Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestské zastupiteľstvo KNM
VZN č.3/2016 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka
a dieťa škôl a školských zariadení, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2015
5. Aktuálne informácie oddelenia školstva, SVaZ MsÚ KNM
6. Rôzne
7. Záver
1.
2.
3.
4.

K bodu 1
V úvode Mgr. LadislavVendrinský, privítal Ing. Jarmilu Bílešovú , vedúcu oddelenia financií
a správy majetku MsÚ v KNM, Mgr. Vladimíra Fábika, informatika MsÚ v KNM a prítomných
členov komisie.
K bodu 2
g. Ondrej Holienčík, predseda komisie, uskutočnil kontrolu plnenia uznesenia z minulého zasadnutia
konaného 24.11.2015:
Návrh uznesenia:
1. Informovať mestské zastupiteľstvo o zasadnutí školskej komisie.
2. Komisia odporúča schváliť pri prejednávaní v MsZ návrhy:

1.úpravy rozpočtu Mesta KNM
Hospodárenia s majetkom mesta – Zámena nehnuteľností
Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestské zastupiteľstvo KNM so zapracovaním
zmien:
v čl. 24 ods. 1:
Za prítomných poslancov pri hlasovaní sa považujú tí, ktorí hlasovali za návrh, proti
návrhu, alebo sa zdržali hlasovania.
v čl. 36 odsek 1
Poslanci potvrdzujú svoju účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva podpisom na
prezenčnej listine.
3. Komisia odporúča predsedovi komisie školstva a mládeže oboznámiť MsZ so stanoviskom k ZŠ
Dolinský potok KNM.
4. Komisia berie na vedomie informácie oddelenia financií a správy majetku ako aj oddelenia školstva,
soc. vecí a zdravotníctva MsÚ KNM.
5. Komisia odporúča predsedovi komisie školstva a mládeže odstúpiť Žiadosť ZŠ Clementisova

o posúdenie odpojenia školy od dodávateľa UK a TUV Kysuce s.r.o kompetentným
oddeleniam MsÚ KNM, konkrétne Oddeleniu výstavby a územného rozvoja MsÚ KNM a

Oddeleniu financií a správy majetku MsÚ KNM, prípadne referátu právnemu.
Plnenie úloh:
Úlohy 1,2,3,4,5 splnené.

K bodu 3

Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestské zastupiteľstvo KNM
Dôvodová správa k materiálu
Rokovací poriadok slúži ako predpis pre vedenie a priebeh zasadnutia MsZ, pre spôsob práce
predsedajúceho, poslancov, prizvaných osôb a komisií MsZ.
Prezentácia poslancov a hlasovanie poslancov je zaznamenávané a vyhodnocované
hlasovacím záznamovým technickým zariadením – HZTZ alebo prostredníctvom členov
volebnej komisie. Inštaláciu HZTZ vykonala autorizovaná spoločnosť.
Za poslancov, ktorí hlasovali sa považujú poslanci, ktorí majú aktívnu kartu poslanca
v HZTZ, a ktorí fyzicky hlasujú (hlasujú za návrh, proti návrhu , alebo sa zdržali hlasovania)
a títo sú započítaní do celkového počtu poslancov, z ktorého sa vypočítava nadpolovičná
väčšina pre vyhodnotenie hlasovania. Je dôležité pripomenúť, že naše hlasovacie zariadenie je
nastavené tak, že keď hlasuje súčasne sa tým prezentuje. Primátor (osoba , ktorá vedie
rokovanie MsZ) pred každým hlasovaním totiž vysloví vetu : Prezentujte sa a hlasujte.
Z tohto logicky vyplýva, že ten kto nehlasuje, sa neprezentuje a teda hoci sa nachádza
v rokovacej miestnosti nepočíta sa do kôra prítomných pre výpočet platnosti hlasovania.
Hlavným dôvodom vydania tohto dodatku je presnejšie a jasnejšie určenie celkového počtu
poslancov pre výpočet nadpolovičnej väčšiny poslancov pri vyhodnotení hlasovania
poslancov prostredníctvom HZTZ a pri aklamačnom hlasovaní poslancov.
V Dodatku č. 1 sú tiež vysvetlené pojmy: kto je prítomný poslanec, hlasujúci poslanec,
spresnil sa rokovací deň a čas rokovania, dali sa do súladu ustanovenia o ochrane osobných
údajov s platnou legislatívou.
Do predmetného dodatku bolo doplnené ako sa kvôrum počíta v prípade hlasovanie bez
technického zariadenie – v tomto prípade sa považuje prezentovaný každý poslanec, ktorý sa
nachádza v rokovacej sále.
S predmetným návrhom a odôvodnením zmeny prítomných členov komisie oboznámil, na
základe splnomocnenia prednostu MsÚ v Kys. Novom Meste, Mgr. Vladimír Fábik,
informatik MsÚ v Kysuckom Novom Meste
Hlasovanie komisie k Dodatku č.1 Rokovacieho poriadku MsZ KNM –zo 4 hlasujúcich
členov, 4 členovia bolo za prijatie návrhu

K bodu 4
Návrh VZN č.3/2016 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka

a dieťa škôl a školských zariadení, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2015 zdôvodnila
Ing. Jarmila Bílešová, vedúca oddelenia financií a správy majetku MsÚ v KNM .

Dôvodová správa k materiálu

Pri návrhu VZN a jeho prílohy č. 1, ktorou sa určuje výška dotácie na osobné a
prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení na rok 2016
sa vychádzalo z objemu pridelených podielových daní pre mesto Kysucké Nové Mesto na
rok 2016 na základe zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z
príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády č. 668/2004
Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 432/2015, ktorým sa ustanovilo zvýšenie platových taríf
zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1. 1. 2016.
Výška ročnej dotácie na rok 2016 na osobné a prevádzkové náklady sa mení nasledovne:
- na dieťa materskej školy v sume 1 774,50 € sa nahrádza sumou 1 883,70 €
- na dieťa materskej školy, v ktorej celkový počet detí nepresahuje 25 detí v sume 2 457,00 €
sa nahrádza sumou 2 593,50 €
- na žiaka základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania v sume 775,20 € sa
nahrádza sumou 792,30 €
- na žiaka základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania v sume 476,00 € sa
nahrádza sumou 486,50 €
- na žiaka školského klubu v sume 104,00 € sa nahrádza sumou 112,00 €
- na žiaka:
a/centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto v sume
125,00 € sa nahrádza sumou 127,60 €
b/neštátneho centra voľného času pôsobiaceho na území mesta Kysucké Nové Mesto v
sume 115,00 € zostáva nezmenená.
- na potenciálneho stravníka – žiaka v zariadení školského stravovania v sume 115,20 € sa
nahrádza sumou 124,20 €.
Zmena výšky dotácie nastala predovšetkým z dôvodu zvýšenia mzdových nákladov škôl a
školských zariadení pre rok 2016.
Výška dotácie na žiaka neštátneho centra voľného času pôsobiaceho na území mesta Kysucké
Nové Mesto predstavuje 90,12 % z výšky dotácie určenej na žiaka centra voľného času v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto.
Hlasovanie komisie k Návrhu VZN č.3/2016 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové
náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č.3/2015 zo 6 hlasujúcich členov, 6 členovia bolo za prijatie návrhu

K bodu 5
Mgr. Ladislav Vendrinský informoval o aktivitách oddelenia školstva, SVaZ MsÚ KNM

24.2.2016 – Met. usmernenie k zápisu detí do 1.roč. ZŠ
K 2.3.2016 – spracované oznámenia do 28 miest a obcí Slovenska o 257 cudzích žiakov, kt.
navštevujú naše ZŠ a nemajú trvalý pobyt v KNM
15.3.2015 – Met. podujatie pre uč. TV – Olymp. Klub Kysuce – Mgr. Jaroslav Klus
26.4.2016 – Met. podujatie pre zápis detí do MŠ / riad. MŠ
27.4.2016 – Met. podujatie k IŠVP pre predprimárne vzdel. v spol. s MPC, ŠPÚ A OÚ OŠ
ŽA

K 2.5.2016 – Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ Dolinský potok KNM
3.5.2016 – MŠR – oboznámenie s metodikou tvorby nových rád škôl pri ZŠ a MŠ
21.4.2016 - Mimoriadne zasadnutie MSZ na tému aj zápisu detí do ZŠ z uznesením.
18.5. 2016 - posledné metodické stretnutie začínajúcich uč. na tému tvorivo- humanistický
prístup k práci začínajúceho učiteľa

K bodom 3, 4
O aktuálnych úlohách oddelenia financií a správy majetku MsÚ v KNM prítomných oboznámila
Ing. Jarmila Bílešová, vedúca oddelenia .

Informovala o 1. úprave rozpočtu Mesta KNM, úpravy sa týkajú iba investičného oddelenia ako aj
Údržby mesta. Súčasťou je aj prefinancovanie sumy el. šporáku v MŠ Komenského a zahrnutie
finančných prostriedkov na Projekt dokumentácie zateplenia a procesu verejného obstarávania v MŠ
9.mája KNM. Oddelenie financií a správy majetku v januári spracuvávalo účtovnú uzávierku . Teraz
pripravuje záverečný účet ako aj vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2015. Školy a školské
zariadenia spracovali mzdové inventúry, ktoré sa teraz analyzujú. Zistili sa odchýlky vo výkazníctve
škôl – priemer preplatenej RD na jedného zamestnanca je 277 €, celkom za celé školstvo to
predstavuje takmer 69000 €. Oddelenie finančné bude požadovať od škôl zdôvodnenie vykazovaných
údajov ako aj ich objektivizovanie.
Názov prerokovaného materiálu:
1. úprava rozpočtu Mesta KNM
Dôvodová správa

Uznesením č. 234/2015 zo dňa 10.12.2016 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom
zasadnutí rozpočet Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016 vo výške:
v€
Príjmy spolu: 8 844 425 €
z toho:
Bežné príjmy 8 522 675 €
Kapitálové príjmy 5 000 €
Finančné operácie 316 750 €
Výdavky spolu: 4 620 891 €
z toho:
Bežné výdavky 4 267 041 €
Kapitálové výdavky 328 750 €
Finančné operácie 25 100 €
I. úprava rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016
I. úprava rozpočtu sa predkl.z dôvodu zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Mesta KNM na rok 2016
v€
I. úprava + Príjmy spolu: 8 961 624 117 199
z toho: Bežné príjmy 8 572 330 49 655
Kapitálové príjmy 5 000 0
Finančné operácie 384 294 67 544
Výdavky spolu: 4 738 090 117 199
z toho: Bežné výdavky 4 316 696 49 655
Kapitálové výdavky 396 294 67 544
Finančné operácie 25 100
09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 10 800 €
Finančné prostriedky za externý manažment /9 600 €/ a verejné obstarávanie /1 200 €/ stavby
Komplexná obnova MŠ 9.mája.

Hlasovanie komisie k I. úprave rozpočtu – 6 hlasujúcich členov, 6 členov bolo za prijatie
návrhu.
K bodu 5
Názov prerokovaného materiálu:
Hospodárenie s majetkom mesta – Zámena nehnuteľností
Návrh predniesol Mgr. Ing. Ondrej Holienčík , predseda komisie.
Vychádzal z dôvodovej správy a vysvetlenia JUDr. E. Muškovej z referátu právneho MsÚ KNM.
Chronologicky vysvetlil genézu zámeny. Pripomenul, že predložený posledný návrh je výhodný pre
Mesto KNM .

Dôvodová správa:

Uznesením MsZ KNM č. 64/2015 zo dňa 12. 03. 2015 bola určená komisia pre vyjednanie
podmienok na zámenu nehnuteľností – Pavilón ZŠ Kamence využívaný pre potreby
Gymnázia, ktorý je vo vlastníctve Mesta KNM za učebňový pavilón tzv. KOCKU pri ZŠ
Nábrežná v zložení šiestich členov.
Komisia sa zúčastnila jednania v ŽSK Žilina za týmto účelom, ale ŽSK od tohto zámeru
upustil a navrhol realizáciu zámeny tak, ako je uvedená v tejto dôvodovej správe.
Dňa 05. 11. 2015 nám bol doručený návrh uznesenia ŽSK za účelom prejednania zámeny
nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, ul. Komenského
48, 011 09 Žilina, IČO: 378 08 427:
- pozemku parc. KN – C č. 4886/6 ostatné plochy o výmere 825 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 4886/8 ostatné plochy o výmere 1724 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 4886/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 428 m2,
- pozemku parc. KN – C č. 4886/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 494 m2,
zapísaných na liste vlastníctva č. 8867 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové
Mesto, okres Kysucké Nové Mesto,
za nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto:
-

Stavba: Autobusové nástupište na parcele č. KN - C 4886/15
Stavba: Autobusové nástupište na parcele č. KN - C 4886/16
Stavba: Autobusové nástupište na parcele č. KN - C 4886/17

zapísané na liste vlastníctva č. 1880 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové
Mesto, okres Kysucké Nové Mesto.
Následne nám ŽSK listom zo dňa 07. 12. 2015, ktorý bol doručený dňa 09. 12. 2015, zaslal
výpis z uznesenia Zastupiteľstva ŽSK zo dňa 16. 11. 2015, v zmysle ktorého ŽSK zámenu
nehnuteľností, ako je uvedená vyššie, schválilo aj so zriadením vecného bremena, ktoré
spočíva:
a/ v povinnosti vlastníka pozemku KN C 4886/6 strpieť na tomto zaťaženom pozemku
výkon práva vybudovania a užívania monitorovacieho systému pre environmentálne
záťaže, vrátane zariadenia, uloženia, vedenia, výstavby a užívania monitorovacieho
(hydrogeologického) vrtu,
b/ vstup a prechod osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom realizácie monitoringu
environmentálnych záťaží, výkonu geologických a geofyzikálnych prác, užívania,
údržby, výmeny, zmien, opráv, monitorovania a odstránenia hydrogeologického vrtu
a ďalších činností potrebných pre realizáciu a udržateľnosť projektu v prospech
oprávneného z vecného bremena:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, SR,
v rozsahu podľa geometrického plánu č. 17936667-19/2015 vyhotoviteľa: Anton
Poštek – Geodetické práce, Žilinská 98, Krásno nad Kysucou zo dňa 02. 09. 2015,

autorizačne overenom dňa 02. 09. 2015 Ing. Jurajom Rosinčinom, úradne overenom
Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, dňa 14. 09. 2015 pod č.
329/15.
Zámena nehnuteľností sa realizuje bez finančného vyrovnania rozdielu vo výmere
pozemkov a cien ocenených nehnuteľností (viď tabuľkové zobrazenie zámeny).
Vzhľadom k tomu, že ŽSK okrem zámeny navrhuje aj prevzatie vecného bremena, ktoré je
uvedené v tejto dôvodovej správe, navrhujeme aby náklady spojené s vkladom vlastníckeho
práva predmetu zámeny, ako aj náklady spojené so zriadením vecného bremena uhradil ŽSK
v plnom rozsahu.
Hlasovanie komisie k Hospodáreniu s majetkom mesta – Zámena nehnuteľností:
– 6 hlasujúcich členov, 6 členov bolo za prijatie návrhu.
K bodu 6
Názov prerokovaného materiálu:

Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestské zastupiteľstvo KNM
Návrh zdôvodnil Mgr., Ing. Ondrej Holienčík, predseda komisie.
Dôvodová správa:

Rokovací poriadok slúži ako predpis pre vedenie a priebeh zasadnutia MsZ, pre spôsob
práce predsedajúceho, poslancov, prizvaných osôb a komisií MsZ.
Prezentácia poslancov a hlasovanie poslancov je zaznamenávané a vyhodnocované
hlasovacím záznamovým technickým zariadením – HZTZ alebo prostredníctvom členov
volebnej komisie. Inštaláciu HZTZ vykonala autorizovaná spoločnosť.
Za poslancov, ktorí hlasovali sa považujú poslanci, ktorí majú aktívnu kartu poslanca
v HZTZ, a ktorí fyzicky hlasujú (hlasujú za návrh, proti návrhu , alebo sa zdržali hlasovania)
a títo sú započítaní do celkového počtu poslancov, z ktorého sa vypočítava nadpolovičná
väčšina pre vyhodnotenie hlasovania.
Sme toho názoru, že doterajšie hlasovania sú platné a nespochybniteľné. Matematické
prepočty pri hlasovaní mohli a aj spôsobili pochybnosti zo strany občanov, ktorí nemali
dostatočné informácie o spôsobe vypočítavania nadpolovičnej väčšiny a vyhodnocovania
hlasovanie poslancov prostredníctvom HZTZ používané pri zasadnutiach MsZ.
Hlavným dôvodom vydania tohto dodatku je presnejšie a jasnejšie určenie celkového
počtu poslancov pre výpočet nadpolovičnej väčšiny poslancov pri vyhodnotení hlasovania
poslancov prostredníctvom HZTZ a pri aklamačnom hlasovaní poslancov.
V Dodatku č. 1 sú tiež vysvetlené pojmy: kto je prítomný poslanec, hlasujúci poslanec,
spresnil sa rokovací deň a čas rokovania, dali sa do súladu ustanovenia o ochrane osobných
údajov s platnou legislatívou.
Navrhované znenie predkladateľom :

Čl. 24

Rokovanie mestského zastupiteľstva
V čl. 24 ods. 1 v celom texte sa veta: „Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.“ nahrádza vetou: „Na prijatie uznesenia
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. ak v zákone č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov nie je stanovené inak. “
Za prítomných poslancov sa považujú tí, ktorí hlasovali za návrh, proti návrhu, alebo sa
zdržali hlasovania. Poslanci, ktorí síce mali zasunutú kartu v hlasovej jednotke, ale vo
vymedzenom čase nehlasovali sa považujú podľa tohto rokovacieho
poriadku za
neprítomných. Teda títo sa nezapočítavajú do kvóra podľa ktorého sa vykonáva výpočet
výsledkov hlasovania.
Čl. 36
Účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva
Čl. 36 odsek 1/ znie:

Poslanci potvrdzujú svoju prítomnosť na rokovaní mestského zastupiteľstva podpisom na
prezenčnej listine. Neúčasť na rokovaní mestského zastupiteľstva ospravedlňuje poslanec
vopred predsedajúcemu v zmysle schválených „Zásad o odmeňovaní poslancov Mestského
zastupiteľstva Kysuckého Nového Mesta.
Návrh komisie zapracovať nasledovné zmeny
v čl. 24 ods. 1:

Za prítomných poslancov pri hlasovaní sa považujú tí, ktorí hlasovali za návrh, proti návrhu,
alebo sa zdržali hlasovania.
v čl. 36 odsek 1
Poslanci potvrdzujú svoju účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva
prezenčnej listine.

podpisom na

Hlasovanie komisie k Dodatku č.1 Rokovacieho poriadku MsZ KNM – 6 hlasujúcich
členov, 6 členov bolo za prijatie návrh za predpokladu zapracovania vyššie uvedených
zmien.
K bodom 7,8
Mgr. Ladislav Vendrinský informoval o aktivitách oddelenia školstva, SVaZ MsÚ KNM
Výber zo správy o v-v výsledkoch za 1.polrok 2015/16

Za I. polrok žiaci ZŠ vymeškali 42 307 vyuč. hodín, čo je priemerne 30,66 hodiny na 1 žiaka.
Z celkového počtu vymeškaných hodín je 242 neospravedlnených, čo predstavuje 0,18 hodiny
na žiaka. / Komparácia minulý školský rok, 1. polrok – 45 143 vyuč. hodín, čo je priemerne
32,08 hodiny na 1 žiaka, neospravedlnené 147 hod./ 0,1 hod. na žiaka /. V porovnaní
s príslušným obdobím minulého
školského roka ide o zníženie celkového počtu

vymeškaných hodín, mierne sa navýšil počet neospravedlnených hodín. Tento stav je
potrebné naďalej monitorovať a zabrániť nárastu počtu neospravedlnených hodín v jarnom
a letnom období. Záškoláctvo je nutné riešiť v úzkej súčinnosti a spolupráci škôl, rodičov
s ÚPSVaR a odborným zamestnancom MsÚ zaoberajúcim sa priestupkovým konaním.
Záškoláctvo školy vykazujú najmä u žiakov so slabšou starostlivosťou zo strany rodičov, ako
aj so žiakmi z málo podnetného prostredia.
V zmysle školského zákona základné školy vydali žiakom posledný vyučovací deň prvého
polroka školského roka 2015/16 výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a
správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenia za prvý
polrok základné školy mohli vydávať len na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného
zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
1. ročník navštevovalo 148 žiakov. V zmysle metodického pokynu MŠVVaŠ SR č.22/
2011 výsledky práce žiakov na výpisoch vysvedčení mohli byť hodnotené slovne, známkou
alebo ich kombináciou. Podľa školami nahlásených štatistických údajov v 1.ročníku 145
žiakov prospelo a 3 žiaci, t.č. v zahraničí boli neklasifikovaní.
V 2. až 4. ročníku z celkového počtu 461
žiakov hodnotenie prospelo s
vyznamenaním dosiahlo 357 žiakov , čo predstavuje 77,44 %, hodnotenie prospel veľmi
dobre malo 69 žiakov, čo je 14,97 % z celkového počtu vymedzenej skupiny žiakov, 30
žiakov prospelo a piati boli neklasifikovaní- všetci v zahraničí .
V 5. až 9. ročníku z celkového počtu 771 žiakov hodnotenie prospel s vyznamenaním
dosiahlo 341 žiakov , čo predstavuje 44,23 %, hodnotenie prospel veľmi dobre malo 202
žiakov, čo je 26,20 % z celkového počtu vymedzenej skupiny žiakov, 202 žiakov prospelo, 22
žiakov neprospelo, čo je 2,85% z celkového počtu žiakov 5.-9.ročníka. Štyria žiaci boli
neklasifikovaní - všetci v zahraničí .
Neprospech podľa sledovaných predmetov je nasledovný:
Slovenský jazyk – 2 žiaci / 10 žiakov
Matematika – 10 žiakov / 24 žiakov
Cudzie jazyky – 16 žiakov / 12 žiakov
Fyzika – 2 žiaci / 2 žiaci
Chémia – 11 žiaci / 11 žiaci
Geografia – 2 žiaci / 7 žiakov
Dejepis – 5 žiaci / 5 žiaci
Biológia – 3 žiaci / 8 žiaci.
Kritériom pre hodnotenie a klasifikáciu správania je dodržiavanie pravidiel školského
poriadku počas klasifikačného obdobia . Učitelia sa snažili využívať najmä pozitívnu
motiváciu. Po prerokovaní v pedagogických radách ZŠ bolo za I. polrok 2015/2016 udelených
25 /20 riaditeľských pokarhaní, stupňom uspokojivý/2/ bolo hodnotených 9/ 13 žiakov,
stupňom menej uspokojivý /3/ boli hodnotení 4 / 3 žiaci, v tomto polroku stupňom
neuspokojivý /4/ neboli hodnotení žiaci. V školách, kde žiaci dosiahli znížené známky zo
správania, oddelenie školstva, SVaZ odporúča urobiť opatrenia na predchádzanie narušovania
školského poriadku. Tieto je potrebné priebežne kontrolovať a vyhodnotiť. Zvýšenú
starostlivosť je potrebné venovať žiakom s problémovým správaním najmä zo strany
triednych učiteľov a výchovných poradcov. Z dôvodu zvýšeného počtu znížených známok zo
správania je potrebné robiť opatrenia v úzkej súčinnosti a spolupráci so zákonnými
zástupcami, v prípade potreby na spoluprácu osloviť aj odborných zamestnancov CPPPaP.

ZUŠ v sledovanom období uskutočnila 2 pedagogické porady, 2 klasifikačné porady, 3
zasadnutia umeleckej rady, 4 pracovné porady vedenia školy 1 pracovné stretnutie s vedúcimi
pobočiek a 3 porady prevádzkových zamestnancov.
Počas I. polroka žiaci školy vymeškali 3116,5 hodín, čo je priemerne 3,48 hod. na žiaka.
V prospechu školy žiaci dosiahli nasledovné výsledky: 128 žiakov absolvovalo, 679
prospelo s vyznamenaním, 78 prospelo, neprospelo 11 žiakov, odhlásilo sa 40 žiakov.
Informácia o Monitore 5
Dňa 25. novembra 2015 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Bratislava po
prvýkrát realizoval celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka na základných školách.
Vedomosti sa overovali z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, pričom rozsah učiva
bol v súlade s platným štátnym vzdelávacím programom pre 1.stupeň ZŠ- ISCED1 . Cieľom
samotného testovania bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na
vzdelávací stupeň ISCED2. Testové úlohy boli zamerané na logické myslenie, porozumenie
textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, či aplikáciu poznatkov v praktických
súvislostiach.
Žiaci všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto
dosiahli výsledky z matematiky aj slovenského jazyka a literatúry, ktoré presahujú úroveň
celoslovenského priemeru. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 61,99 %, v
teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 66,62 %.
Tabuľka vyhodnotenia celoslovenského testovania žiakov 5. ročníkov
/ školský rok 2015/2016 / podľa údajov NÚCEM Bratislava
Základná škola

Slovenský jazyk
Ø počet bodov

Slovenský jazyk
Ø úspešnosť %

Matematika
Ø počet bodov

Matematika
Ø úspešnosť %

Nábrežná KNM
Dolinský potok KNM

21,38

71,27

19,64

65,45

23,03

76,78

21,83

72,78

Clementisova KNM

22,17

20,62

68,72

Celoslovenské výsledky

19,99

73,90
66,62

18,60

61,99

Informácie o metodických aktivitách:
16.12.2015 - Prac. porada riadiacich zamestnancov
- aktuálne úlohy, výkazy typu škol., vyhodnotenie činnosti školstva .
27.1.2016- Prac. porada riad. MŠ za účasti Mgr. Petrákovej - OÚ , OŠ Žilina
17.2.2016 – Prac. porada riad. škôl a škol. zariadení- Deň učiteľov, majetkové priznanie 2016,
akt. inf. Odd. školstva, SVaZ.
Metodicky bolo zastrešené aj vzdelávanie začínajúcich a nekvalifikovaných učiteľov:
13.1.2016 – metodický pokyn na hodnotenie žiakov ZŠ a ZUŠ
10.2.2016 – metodické podujatie k zápisu detí do MŠ.
Pre školy a školské zariadenia:
v spol. so štátnym archívom Žilina, pracovisko archív Čadca- met. seminár- Legislatívne
zmeny k registratúre. Odb. lektor – Mgr. A.Mitková.

Všetky Šj pri MŠ a ZŠ spracovali výkaz o zariadeniach škol. stravovania
Všetky ZŠ spracovali výkazy o : IKT a školských knižniciach.
V stanovených termínoch boli skontrolované a odovzdané na OÚ OŠ v Žiline.
24.2.2016 sa konalo metodické podujatie a usmernenie k zápisu žiakov do 1.roč. ZŠ za účasti
aj Mgr. A. Žabkovej – riad.CPPPaP KNM.
Na žiadosť Únie miest Slovenska
OŠ, SVaZ vypracoval odpočet Národného akčného plánu pre deti na roky 2007- 2013 za rok
2015.
Na žiadosť Okresného úradu OŠ, Žilina
OŠ SVaZ vypracoval odpočet Úloh v oblasti prevencie kriminality v ZŠ v zriaď. pôsobnosti
Mesta KNM.
Informácia o ZŠ Dolinský potok KNM
Riaditeľ školy PaedDr.P.Zátek bol odvolaný k 31.1.2016. Od 1.2.2016 bola poverená
riadením školy Mgr. Anita Tomaníčková. Menovanie bolo prerokované s vedením školy
a Mgr. A. Tomaníčková bola predstavená kolektívu zamestnancov na vyhodnocovacej porade
školy 29.1.2016. Zároveň zriaďovateľ školy oznámil a zdôvodnil, prečo PaedDr. P. Zátek
nemôže kandidovať na ZŠ Dolinský potok pri vypísaní výberového konania .
Informácia o cudzích žiakoch:
Na základe nahlásených náležitostí základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
KNM ja stav nasledovný :
ZŠ Clementisova KNM navštevuje 105 žiakov
ZŠ Nábrežná KNM navštevuje 73 žiakov
ZŠ Dolinský potok KNM navštevuje 79 žiakov s iným ako trvalým pobytom ako je trvalý
pobyt KNM.
Žiadosť ZŠ Clementisova KNM
Riaditeľ ZŠ Clementisova KNM podal žiadosť o posúdenie odpojenia školy od dodávateľa
UK a TUV Kysuce s.r.o .
Mgr., Ing. Ondrej Holienčík obdržal žiadosť od riaditeľa školy , žiadosť v plnom znení
predniesol členom komisie. Komisia žiadosť prerokovala, zobrala na vedomie a odporučila
odstúpiť na ďalšie prerokovanie kompetentným oddeleniam MsÚ KNM, konkrétne oddeleniu
výstavby a územného rozvoja MsÚ KNM a oddeleniu financií a správy majetku MsÚ KNM,
prípadne referátu právnemu.
Hlasovanie komisie k žiadosti ZŠ Clementisova KNM
– 6 hlasujúcich členov, 6 členov zobralo materiál na vedomie a odporučila na ďalšie
prerokovanie.
Informácia o vytvorení športovej triedy v ZŠ Clementisova KNM
Riaditeľ ZŠ Clementisova KNM vyvinul iniciatívu vytvorenia športovej triedy zameranej na
futbal. Vec prerokoval so zriaďovateľom a sponzorom. Trieda by mala byť vytvorená
v 7.ročníku ZŠ. Kritéria prijatia riadne zverejnil na web. sídle školy, prijatí môžu byť žiaci
nielen ZŠ nášho mesta, ale aj okolitých obcí.

K bodu 9
Mgr., Ing. Ondrej Holienčík
Poďakoval prítomným členom komisie za aktívnu účasť.
Návrh uznesenia:
1. Informovať mestské zastupiteľstvo o zasadnutí školskej komisie.
2. Komisia odporúča schváliť pri prejednávaní v MsZ návrhy:

1.úpravy rozpočtu Mesta KNM
Hospodárenia s majetkom mesta – Zámena nehnuteľností
Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestské zastupiteľstvo KNM so zapracovaním
zmien:
v čl. 24 ods. 1:
Za prítomných poslancov pri hlasovaní sa považujú tí, ktorí hlasovali za návrh, proti
návrhu, alebo sa zdržali hlasovania.
v čl. 36 odsek 1
Poslanci potvrdzujú svoju účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva podpisom na
prezenčnej listine.
3. Komisia odporúča predsedovi komisie školstva a mládeže oboznámiť MsZ so stanoviskom k ZŠ
Dolinský potok KNM.
4. Komisia berie na vedomie informácie oddelenia financií a správy majetku ako aj oddelenia školstva,
soc. vecí a zdravotníctva MsÚ KNM.
5. Komisia odporúča predsedovi komisie školstva a mládeže odstúpiť Žiadosť ZŠ Clementisova

o posúdenie odpojenia školy od dodávateľa UK a TUV Kysuce s.r.o kompetentným
oddeleniam MsÚ KNM, konkrétne Oddeleniu výstavby a územného rozvoja MsÚ KNM a
Oddeleniu financií a správy majetku MsÚ KNM, prípadne referátu právnemu.

V KNM 26.2.2016

Mgr., Ing. Ondrej Holienčík
overovateľ komisie

...................................................
podpis overovateľa

Mgr. Ladislav Vendrinský
zapisovateľ

...................................................
podpis zapisovateľa

