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Komisia pre  školstvo a kultúru 

-  zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 20.09.2017 

 

 

 

 

 Dátum a miesto rokovania : 

 19.09.2017, MsÚ Žiar nad Hronom  

                       Prítomní :  

           podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

                       Prizvaní, hostia: 

 podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

 

  

PROGRAM: 

  

1. Otvorenie  

2. Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

v školskom roku 2016/2017 v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom 

3. Správu o činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom za 1. 

polrok 2017. 

4. Rôzne, diskusia 

5. Záver 

 

 

 

R O K O V A N I E : 

 

ad 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Mgr. Monika Balážová, ktorá privítala členov komisie.  Zúčastnených 

oboznámila s programom zasadnutia. Skonštatovala, že na komisii sa zúčastnilo 8 z celkového počtu 

11 členov a  je uznášania schopná. 

 

ad 2. Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom 

roku 2016/2017 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta 

Žiar nad Hronom. 

 

Predkladateľom návrhu bodu programu bola  Mgr. Adriana Giláňová. Prítomných oboznámila 

s obsahom  predkladaného materiálu :  

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti (Správy o VVČ) boli vypracované v súlade s Vyhláškou MŠ 

SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení.  Majú informatívnu a zároveň komplexnú výpovednú 

platformu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl za konkrétny školský rok. 

     Správu o VVČ za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní 

v pedagogickej rade a v rade školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi na schválenie v súlade 

so zákonom MŠVVaŠ č. 596/2003 Z. z.  § 5 ods. 7 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

      Metodické usmernenie č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. určuje 

školám postup, vymedzuje časový rámec a rozsah informácií, ktoré je  potrebné v správe zverejniť. 

     Predkladaný materiál obsahuje správy o VVČ zo všetkých škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Za ich vypracovanie zodpovedá riaditeľ. 

     Podľa predložených Správ o VVČ bol počet žiakov a detí v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v školskom roku 2016/2017 nasledovný: 
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ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2 

počet žiakov   1.-4. roč.   5.-9. roč.    počet žiakov ŠKD počet oddelení 

461 228 233  156 7 

počet tried   
11 11 

   

22    

 
 
ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č. 17: 

počet žiakov   1.-4. roč.   5.-9. roč.    počet žiakov ŠKD počet oddelení 

595 300 295  246 10 

počet tried   
15 13 

   

27    

 
 
ZŠ, Jilemnického ulica č. 2: 

počet žiakov   1.-4. roč.   5.-9. roč.    počet žiakov ŠKD počet oddelení 

292 106 186  69 3 

počet tried   
6 10 

   

17    

 
 
CVČ, Ul. M. R. Štefánika č. 17:  a) pravidelná záujmová činnosť: 
 

Oddelenie : Počet záujmových útvarov Počet detí 

Veda a technika 2 14 

Estetika a spoločenské vedy 10 77 

TV, šport a rekreač.činnosť                   18 198 

SPOLU 30 289 

b) príležitostná záujmová činnosť: zahŕňa oblasti: jazykov, spoločenských vied, prírodovedných 
vied, vedy a techniky, kultúry a umenia, telovýchovy a športu, turist. a branných športov a iné:  
 - počet podujatí spolu:  175 
- počet účastníkov:      12217 
 
ZUŠ Zity Strnadovej Parákovej , Jilemnického ulica č. 2: 

Odbor: Počet žiakov 

Hudobný  291 

Tanečný 84 

Výtvarný 100 

Literárno-dramatický 73 

SPOLU 548 

 
 
MŠ, Ul. Dr. Janského č. 8 s elokovanými pracoviskami:                  

 
 
      
 

 
 
      Riaditelia škôl sú povinní zverejniť svoju Správu o VVČ na verejne prístupnom mieste a  na svojich 
webových stránkach. Správy poskytujú dostatok informácií o živote školy, žiakoch a učiteľoch, ako aj 
o iných významných oblastiach a udalostiach školy. 
 

ad 3.  Správa o činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom za 1. polrok 2017. 
Predkladateľom návrhu bodu programu bola  PhDr. Michaela pribilincová PhD. . Prítomných 

oboznámila s obsahom  predkladaného materiálu :  

 
 

• Zmeny a novinky v MsKC v 1. polroku 2017 

Počet tried Počet detí          
 
 

  

28 529   
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• Mestská knižnica Michala Chrásteka 
 

• Výstavná činnosť, Archeologická expozícia, Galéria Júliusa Považana  
 

• Kino HRON  

• ZPOZ  

• Podujatia MsKC  

• Čerpanie rozpočtu  k 30. 6. 2017 

 
 

ad 4. Rôzne, diskusia 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Balážová konštatovala naplnenie bodov dnešného rokovania 

a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila.  

 

ad 6. Záver 

Uznesenie č. 2/2017 

Komisia školstva a kultúry – odporúča 

 

A – schváliť: 

Správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2016/2017 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Žiar nad 

Hronom. 

B – zobrať na vedomie: 

Správu o činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom za 1. polrok 2017. 
 

 

Hlasovanie: 

počet členov komisie 11 

prítomní 8 

ospravedlnení 3 

za 8 hlasov  

proti 0 hlasov 

zdržal sa hlasovania  hlas 

 

 

Zapísala : Mgr.  Adriana Giláňová                                          ...................................................... 

             Mgr. Monika Balážová 

                                                                                                                 predsedníčka 

Dňa : 21.09.2017 

 


