
Záznam 

zo zasadania Komisie školstva a mládeže konanej dňa 18.05.2016 

 
č. 28 116/2016 - OŠ 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny  

 

Program : 

 

1. Otvorenie   

2. Projekty škôl a školských zariadení. 

3. Návrh na Úpravu rozpočtu č.4 na rok 2016 pre školy a školské zariadenia - 

informácia  

4. Zápis žiakov do 1. roč. - informácia 

5. Testovanie žiakov 9. ročníka - informácia 

6. Rôzne – informácia o uskutočnených a pripravovaných podujatiach pre deti 

a mládež 

7. Záver 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

 

  Zasadanie Komisie školstva a mládeže otvorila predsedníčka pani PhDr. Marta 

Sabolová, všetkých prítomných členov privítala a  oboznámila ich s programom zasadnutia. 

 

2.  Projekty škôl a školských zariadení.  

 

- v termíne do 11.3.2016 mali školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Kežmarok možnosť požiadať o pridelenie FP na realizáciu svojich projektov. Túto 

možnosť využili 4 školy. Projekty doručené odd. školstva boli zaslané členom komisie 

v elektronickej podobe na ich zhodnotenie. Prvý zo štvorice projektov predložila ZŠ Nižná 

brána – „Olympiáda žiakov mladšieho školského veku“, ide o zorganizovanie olympiády 

v spolupráci rodičov a učiteľov pre cca 200 žiakov mladšieho školského veku navštevujúcich 

ZŠ. Druhý projekt vypracovala MŠ Možiarska -  „Bezpečne na cestách – Keď semafor 

zabliká“, ide o edukačný proces žiakov MŠ obohatený o zážitky z kontaktu s prenosným 

dopravným ihriskom, cieľom projektu bolo uplatniť zásady bezpečného správania sa na ceste 

pri jazde na bicykloch, odrážadlách a iných dopravných prostriedkoch. Tretí projekt 

vypracovala  MŠ K.Kuzmányho – „Škola v prírode „ Pirátska plavba“, ide o realizáciu pobytu 

detí predškolského veku v prírode s cieľom vnímať prírodné prostredie, vytvárať u detí 

prirodzený záujem o pohyb. Štvrtý projekt vypracovala MŠ Severná – „Veselé prázdniny“, 

ide o letný táborový pobyt určený cca 40 žiakom predškolského veku i najmladším žiakom 

zameraný v prospech zdokonaľovania ich sociálnych zručností a kooperatívneho správania.  

Celkové náklady na všetky projekty sú vo výške 9 751,-  €, požadovaná čiastka od mesta 

je vo výške 5 650,- €. Vklady žiadateľov o projekty sú spolu vo výške 1 143,- € a financie 

získané z iných zdrojov sú vo výške 2 958,- €. 

- zostávajúca výška finančných prostriedkov vyčlenená na realizáciu projektov z rozpočtu 

školstva je  6 830,- €,  

- v súvislosti so  žiadosťami o finančné prostriedky na realizáciu projektov prebehla 

diskusia, v ktorej predsedníčka komisie predniesla aj stanoviská neprítomných členov komisie 

PhDr. A.Zreľaka a p. Benka, ktoré jej boli doručené elektronickou poštou (tvoria prílohu 



zápisnice). Členovia komisie podporili všetky projekty, ktoré nie sú zamerané len na 

materiálne zabezpečenie škôl a škol. zariadení, ale ich prioritou je organizácia podujatí a akcií 

pre deti.  

 

  
Prehľad žiadosti o FP na realizáciu projektov 

 

      
Škola Projekt 

Celkové náklady 
v €: Celková čiastka  Vklad  

Iné 
zdroje 

      
požadovaná od 
mesta: žiadateľa   

ZŠ N.b. Olympiáda žiakov 1 100 950 100 50 

MŠ 
Mož. 

Bezpečne na 
cestách 4 031 2 000 550 1 481 

MŠ 
Kuz. Škola v prírode 1 800 1 000 0 800 

MŠ 
Sev. Veselé prázdniny 2 820 1 700 493 627 

  SPOLU   5 650     

 

Uznesenie č. 8 

 Komisia školstva odporúča oddeleniu školstva schváliť ďalšie kolo projektov s 

termínom uzávierky dňa 17. júna 2016. Finančné prostriedky na realizáciu projektov 

môžu žiadať opätovne všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Kežmarok.  

za: 6                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 9 

Komisia školstva odporúča MsZ schváliť poskytnutie finančných prostriedkov 

určených na realizáciu predložených projektov v celkovej výške  3 650,- €  nasledovne: 

  ZŠ Nižná brána          950,- € 

 MŠ K. Kuzmányho      1 000,- € 

 MŠ Severná       1 700,- € 

 

za: 6                  proti: 0           zdržal sa: 0 

 

 

3. Návrh na Úpravu rozpočtu č.4 na rok 2016 pre školy a školské zariadenia -informácia  

 

- Mgr. I.Kušmíreková informovala členov komisie o pripravovanom návrhu na úpravu 

rozpočtu, v ktorom budú zahrnuté úpravy v súvislosti s rozdelením finančných prostriedkov 

určených na realizáciu projektov škôl a školských zariadení, ďalej dôjde k úprave rozpočtov 



ZŠ (nenormatívne výdavky PK ) v súvislosti s nevyužitými finančnými prostriedkami 

určenými na lyžiarske kurzy nasledovne : 

 

    Poskytnuté FP  Nevyčerpané  Po úprave  

 

ZŠ Fischera   15 150   11 350   3 800 

ZŠ Hradné nám.    9 300     3 348   5 952 

ZŠ Nižná brána    9 150     3 950   5 200 

 

- úpravy rozpočtov sa budú týkať aj úprav príjmovej časti rozpočtov škôl a školských 

zariadení v súvislosti so získanými FP z nájmov, dobropisov atď.   

 

 

4. Zápis žiakov do 1. roč. - informácia  

 

- vedúca odd. školstva informovala členov komisie školstva a mládeže  o zápise žiakov do 

1. ročníka ZŠ, ktorý sa uskutočnil v termíne 4. – 5. 4. 2016  v troch ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta, spolu bolo zapísaných 215 žiakov z toho: 

ZŠ Fisch. 93          navrhovaný počet tried  4  počet tohtor. odkladov  13 

ZŠ Hrad.n.     68   navrhovaný počet tried  3  počet tohtor. odkladov  10 

ZŠ Niž.b.       54   navrhovaný počet tried  3+1  počet tohtor. odkladov  11 

- počet zapísaných detí z okolitých obcí do ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 82  

- počet zapísaných detí do 1. roč. ZŠ s MŠ sv. Kríža je 44 detí, počet odkladov 4 a predpoklad 

vytvorenia 2 tried. 

- počet doposiaľ zapísaných detí do MŠ je nasledovný: 

MŠ Kuzmányho  34   odchádza 44 

MŠ Severná     6  odchádza 30 

MŠ Cintorínska  22  odchádza 30 

MŠ Možiarská  16  odchádza 23 

- nastal aj pokles zapísaných detí vo veku do 3 rokov 

- vedúca odd. školstva zašle mailovou poštou predsedníčke komisie  podrobne rozpísanú 

tabuľku o počte zapísaných detí do 1. roč. ZŠ a o počte zapísaných detí do MŠ tak 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako aj do ZŠ s MŠ sv. Kríža v termíne do 30.6.2016. 

 

5. Testovanie žiakov 9. ročníka – informácia 

 

- v termíne 6.4.2016 sa uskutočnilo vo všetkých ZŠ na Slovensku testovanie žiakov         

9. ročníka. V ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok bolo testovaných 182 žiakov 

a to z matematiky a slovenského jazyka tak formou výberu správnych odpovedí, ako aj pri 

matematike výpočtom príkladov. Celoslovenský priemer úspešnosti žiakov  v matematike bol 



52,5 % a v slovenskom jazyku 62,4 %. V nasledujúcom školskom roku bude prebiehať 

testovanie žiakov len v náhodne vybraných ZŠ. 

 

6. Rôzne – informácia o uskutočnených a pripravovaných podujatiach pre deti a mládež 

 

- vedúca odd. školstva informovala členov o akciách, ktoré sú určené pre deti a mládež 

a v priebehu mesiacov apríl - jún sa už konali alebo ešte len majú konať:  

 

- 6.4.2016 „ Malý recitátorik“- súťaž v prednese určená deťom  MŠ, organizátorom bola MŠ 

Cintorínska, 

- 23.4.2016 „Jarné cyklistické preteky“ zamerané na deti od 3-14 rokov, štart bol pred 

budovou radnice,  

-26.4. 2016 sa konali „Lesnícke dni“, ktoré organizovali Štátne lesy TANAPU v súčinnosti 

s mestom Kežmarok, akcia určená pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ 

- 18.5.2016 „Jarné vtáča“- akcia je prezentáciou ľudových tancov a spevu detí MŠ v meste -  -   

- 2.6.2016 „ Deň otvorených dverí MsÚ a MsP Kežmarok“ – podujatie určené deťom MŠ 

a žiakom 4. roč. ZŠ 

- členovia komisie sa predbežne dohodli na nasledujúcom zasadnutí komisie 

v priebehu posledného júnového týždňa  v čase o 15:30 hod. 

 

7. Záver 

 

Na záver sa predsedníčka školskej komisie PhDr. Marta Sabolová  poďakovala 

prítomným za účasť a rozlúčila sa.  

 

 

V Kežmarku 23.06.2016     PhDr. Marta Sabolová   

Zapísala : Mgr.Kušmíreková     predsedníčka komisie školstva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Stanoviská 2 členov komisie 


