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           Mesto Nemšová                                                                                                             7                                              

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 

DŇA  28.09. 2016 

 
            K bodu :      Súhrnná informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom  
                                 zabezpečení výchovno–vzdelávacieho procesu školského roka 2016/2017 škôl  
                                 a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  
 
           Spracoval :                 Ing. Iveta Jurisová - prednostka MsÚ 
           Predkladá :                Ing. Iveta Jurisová – prednostka MsÚ 
           Materiál obsahuje :   Dôvodová správa, Súhrnná správa. 
                                                Správy jednotlivých škôl a školských zariadení  

                                          
            Počet výtlačkov:       20 
            Rozdeľovník :          členovia MsZ – 13 x  
                                                        primátor mesta 

                                          hlavná kontrolórka 
                                          prednostka MsÚ 
                                         MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
                                         MsÚ - odd.  investičnej výstavby ÚPSPDaPK 
                                         MsÚ – odd. finančné a správy majetku  
                                         vedúci VPS m.p.o. 

        Dôvodová správa:  V zmysle § 5 ods. 7 písm. i zákona 596/2003 Z. z.  je predložená Súhrnná 
informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno–
vzdelávacieho procesu školského roka 2016/2017 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. Jednotlivé správy škôl  a školských zariadení sú súčasťou súhrnnej správy.  

              
       Prerokované :    

 na zasadnutí komisie kultúry, školstva a športu dňa   ....09.2016, o výsledku bude informovať 
predseda na rokovaní MsZ. 

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

       Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
A) schvaľuje  

             Súhrnnú informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  
             výchovno –vzdelávacieho procesu školského roka 2016/2017 škôl  a školských zariadení  
             v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová, vrátane jednotlivých správ, 
              
            Informáciu o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno –  
            vzdelávacieho procesu  na školský rok 2016/2017 Materskej školy, Odbojárov 177/8A, Nemšová 
           Informáciu o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno –  
           vzdelávacieho procesu  na školský rok 2016/2017 Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová 
           Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno –  
           vzdelávacieho procesu  na školský rok 2016/2017 Základnej umeleckej školy, Ľuborčianska 2,  
           Nemšová. 
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Súhrnná informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 
zabezpečení výchovno–vzdelávacieho procesu školského roka 2016/2017 škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
 
      Riaditelia škôl a školských zariadení predkladajú  zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na 

vyjadrenie informáciu o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno 
– vzdelávacieho procesu  na školský rok 2016/2017  v zmysle §5 ods. 7 písm. i zákona 596/2003 Z.z.  
o štátnej správe a školskej samospráve v zmysle následných zmien a doplnkov. Následne táto súhrnná 
správa sa predkladá na prerokovanie  na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva po 01.09. 
príslušného roku. 

     Školy a školské zariadenia, ktorých je mesto Nemšová zriaďovateľom :   
• Materská škola,  Odbojárov 177/8A, Nemšová  
• Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, Nemšová a 10 elokovaných pracovísk k 1.9.2016 
• Základná škola Janka. Palu 2, Nemšová 
• Školský klub detí pri Základnej škole, J. Palu 2, Nemšová 
• Školská jedáleň pri Základnej škole, Školská 9, Nemšová 
• Centrum voľného času pri ZŠ Janka Palu 2, Nemšová 

 

     1.Materská škola,  Odbojárov 177/8A, Nemšová  

        Prevádzku školy zabezpečuje spolu 30 zamestnancov : 
              16 učiteliek pre predprimárne vzdelávanie s   odbornou kvalifikáciou zabezpečuje 
                    výchovno-vzdelávací proces, 
              14 prevádzkových zamestnancov zabezpečuje hygienu a poriadok v interiéroch a  exteriéroch  
                   jednotlivých prevádzok školy, (všetci nie sú na plný pracovný úväzok), 
                    z toho 7 prevádzkových zamestnancov zabezpečuje stravovanie v zariadeniach školského  
                     stravovania. 
        V školskom roku 2016/2017 v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský  
       zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov kapacita materskej  
       školy je 168 miest, počet tried  je 8.  
       Po rozhodnutí  riaditeľky MŠ bolo pre školský rok 2016/2017 prijatých 189 detí. Riaditeľka MŠ  
       vydala 25 rozhodnutí o neprijatí detí do MŠ, rodičia 8 detí sa rozhodli buď prihlásiť dieťa do inej MŠ, 
      alebo dieťa zostáva zatiaľ nezaradené do MŠ. 
 
      K 1.9.2016 nastúpilo do materskej školy 189 žiakov (stav žiakov oproti predchádzajúcemu školskému  
      roku  sa navýšil o 4). 
      V školskom roku 2015/2016 bola zmodernizovaná MŠ Kropáčiho, vykonala sa rekonštrukcia     
       zdravotechniky, soc. zariadení a časť kúrenia. 
      Je dôležité do budúcnosti  zabezpečiť financie na materiálno-technické zabezpečenie najmä:  

- inovovať interiéry a exteriéry školy a materiálno-technické zabezpečenie výchovného procesu, 
- rekonštruovať terasu budovy na ul. Ľuborčianskej. 
- zabezpečiť garáže pri budove na ul. Odbojárov a A. Kropáčiho, 
- opatriť náterom zábradlie únikového východu budovy na ul. A.Kropáčiho. 
- dopĺňať inventár ZŠS spotrebným bielym riadom, kuchynským zariadením a kuchynským 
  vybavením: sporák  a škrabka na ul. Ľuborčianska, 
- obnoviť podlahovú krytinu na chodbe , prebudovať interiér budovy spojením dvoch miestností na  
   ul.  Trenčianska, 
- zvýšiť kapacitu tried a to nadstavením MŠ Ľuborčiansku, ( podať žiadosť  v zmysle NFP) 

a vytvoriť tak 1 triedu pre  cca 24 detí, 
- vypracovať projekt na kompletnú opravu elektroinštalácie, vykonať opravu. 
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     V zmysle úspešného projektu Revitalizácie  a zateplenie sa v najbližšej dobe začne s výmenou strešnej  
     krytiny, zateplením a výmenou svietidiel na budove  na ul. Trenčianskej. 
 
       2. Základná škola Janka Palu 2, Nemšová 

Súčasťou školy je: Školský klub detí pri Základnej škole, J. Palu 2, Nemšová 
                              Školská jedáleň pri Základnej škole, Školská 9, Nemšová 
                              Centrum voľného času pri ZŠ Janka Palu 2, Nemšová 
 
Základná škola má k 1.09.2016 celkovo 315 žiakov ( k 1.9.2015 mala škola 289 žiakov – stav žiakov sa 
navýšil o 26 žiakov). 
Do 1. ročníka bolo zapísaných 47detí a dve deti  dodatočne. Do prvej triedy nastúpilo 51 prvákov   
(k 1.9.2016 mala škola  36 prvákov) z toho tri deti sa budú vzdelávať v zahraničí. 
Počet tried:  
1. ročník – tri triedy, 2. ročník – dve triedy, 3. ročník – dve triedy, 4. ročník -  dve triedy,  
5. ročník – dve triedy, 6. ročník – jedna trieda, 7. ročník – dve triedy, 8. ročník – dve triedy, 
9. ročník -  jedna trieda. 
 
ZŠ získala k 1.9.2016 finančné prostriedky na asistenta učiteľa rozšírené z 0,3 úväzku na 1 plný 
úväzok. 
  
Štruktúra a počet zamestnancov:  
      27 pedagogických zamestnancov, ( riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky, 25 pedagógov), 
           všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní, 
       6 prevádzkových zamestnancov,  z toho 2 sú na kratší pracovný úväzok a  ztoho sú 3 upratovačky,   
       6 kuchárok,  ( 1 vedúca jedálne – k 1.8.2016 máme novú vedúcu školskej jedálne  p. Líviu  
                            Žovincovú, 3 kuchárky a 2 pomocné pracovníčky). 
 
Z projektu ÚPSVaR sú na škole na deväť mesiacov  2 asistentky učiteľa a 1 vychovávateľku 
v ŠKD ( na pozíciu špeciálneho pedagóga nemali v evidencii uchádzačov o zamestnanie). 
 
Centrum voľného času pri ZŠ Janka Palu 2 

       Do záujmových útvarov sa  v súčasnosti žiaci prihlasujú a predpokladáme, že sa prihlásil cca   
       120 žiakov. 
       Poplatok 3 €/rok na žiaka.  
       CVČ bude poskytovať 11 krúžkov  ako napr. karate, florbal, konverzácia v anglickom jazyku, 
       stolný tenis, futbal, vybíjaná, volejbal, cvičenia zo slovenčiny, cvičenia z matematiky, mladý biológ a iné.  
       Vedúci záujmových útvarov budú prevažne pedagógovia.  
 
       Školský klub detí pri Základnej škole, Janka Palu 2 
       ŠKD je v prevádzke od 6.00 do 7.45 a od 11.40 do 16.00.  
        Do ŠKD predpokladáme,  že bude zapísaných cca 104 žiakov. 
        Popoludní bude činnosť v ŠKD podľa počtu  detí od 11.40 do 16.00 v 5 oddeleniach,  z ktorých tri  
        oddelenia budú pracovať na plný úväzok a dve na čiastočný úväzok.   
 
       Školská jedáleň pri Základnej škole, Janka Palu 2 
       V súčasnosti je  nahlásených 425 stravníkov( k 1.1.2015 to bolo 394 stravníkov), čo je o 31 stravníkov  
       viac ako v predchádzajúcom   školskom roku.  
       Ešte stále rodičia prihlasujú svoje deti na odber stravy, čiže počet stravníkov sa môže zvýšiť. 
                                                 Počet stravníkov v členení: 1. stupeň ZŠ       196 žiakov 
                                                                                              2. stupeň ZŠ      114 žiakov 
                                                                                              materská škola    54 žiakov   
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                                                                                              dospelí stravníci  51 
                                                                                              cudzí stravníci     10 
        
       V spolupráci občiansky združením bolo zakúpených 16 PC do učební počítačov    
    
  Dôležité finančné požiadavky na mesto Nemšová: 
     - spolupracovať pri financovaní asistenta učiteľa; 
     - poskytnúť finančný príspevok na odmeny pre žiakov za zberovú činnosť na konci školského roka; 
     - zorganizovať privítanie prváčikov a rozlúčku s deviatakmi 
     - hľadať finančné prostriedky na  vyregulovanie kúrenia v škole, 
    - hľadať finančné prostriedky na  opravu asfaltového chodníka v areáli ZŠ a SKŠ, 
    - prekryť anglické dvorce proti zatekaniu,  
    - spolupracovať pri realizácii náučno-oddychového priestoru v areáli školy. 
      

 

3. Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, Nemšová  

Základná umelecká škola má k 15.09.2016 celkovo 882 žiakov  z toho: 

     294 v hudobnom odbore,  
     216 vo výtvarnom, 
     372 v tanečnom odbore. 
Tento počet sa ešte upresňuje (v predošlom školskom roku bolo k 1.9.2015 spolu 787 žiakov- stav žiakov sa 
zvýšil o 95).  

Do 1. ročníka bolo zapísaných 212  žiakov (v prípravnom aj základnom štúdiu spolu). Stavy žiakov sa 
spresnia po 15.09.2016. 

Štruktúra a počet zamestnancov:  

     42  pedagogických zamestnancov,  riaditeľka, 2  zástupcovia  riaditeľky,  a 39 pedagógov, z toho 9 
dohoda o vykonaní práce, 
       3 pedagogickí  zamestnanci v tanečnom odbore nie  sú  kvalifikovaní, 
       4 prevádzkoví zamestnanci/ ekonómka, sekretárka, upratovačka,  správca IT , z toho jeden dohoda o 
vykonaní práce.   
Na pracovný pomer pracuje spolu 36 zamestnancov a na dohodu o vykonaní práce 10  zamestnancov. Spolu 
všetkých zamestnancov : 46 
              Mesačné poplatky v škole:  individuálne štúdium: 4,- €  
                                                     kolektívne štúdium: 3,- €  
                                                     štúdium pre dospelých: 4,- a 3,-  €  
         
  Základná umelecká škola má k 1.9.2016 zapísaných do siete škôl 10 elokovaných pracovísk: 
   Nemšová, Dolná Súča, Horná Súča, Skalka nad Váhom, Horné Srnie, Soblahov, Trenčianska Turná,   
   Trenčianske Stankovce, Drietoma, Melčice-Lieskové. 
               
   Odbory  ZUŠ: tanečný, výtvarný a hudobný  
        
   V škole pôsobí  Detský folklórny súbor Dvorček ( v Nemšovej) a Melenčárik ( v Soblahove), Detský   
    orchester v Dolnej Súči a tanečná skupina módneho tanca v Nemšovej. 
        
    Počas predchádzajúceho školského roka sa zakúpilo  digitálne piano, tablety pre učiteľov, notebooky  
    pre zástupkyne školy, trubka. 
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 Výučba v pobočkách  prebieha v prenajatých priestoroch v ZŠ v triedach a telocvičniach, výtvarný odbor 
má na dvoch pobočkách ateliér. Výhodou výučby na pobočkách je vyšší počet žiakov vzhľadom k tomu, že 
väčšina žiakov  by si nemohla do ZUŠ dovoliť cestovať. Nevýhodou sú horšie podmienky  pre štúdium 
vzhľadom k tomu, že výučba prebieha v triedach ZŠ, teda nie vo vlastných priestoroch a nemá tak 
možnosť  zabezpečiť vyučovanie po materiálnej stránke ako v Nemšovej – počítačmi, hudobnými nástrojmi 
atď. 

 K 1.9.2016 mesto zrekonštruovala budovu bývalej práčovne  pri MŠ Ľuborčianska 2. Vykonala sa 
opravu strechy, vymenili okná a dvere, spravili nové rozvody kúrenie, vody a elektriky. Vymenili sa 
radiátory, vytvorili toalety, vymenili svietidlá za úsporné, zrekonštruovali podlahy. V súčasnosti ZUŠ môže 
v týchto priestoroch používať dve učebne pre hudobný odbor  a jednu veľkú učebňu pre výtvarnú 
výchovu. Do technickej miestnosti  sme umiestnili vypaľovaciu pec. Odovzdaním zrekonštruovaných 
priestorov v budove bývalej práčovne sa výrazne skvalitnila výučbu hudobného a výtvarného odboru.    

 
Prílohou tohto materiálu sú jednotlivé správy o informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-
technickom zabezpečení výchovno–vzdelávacieho procesu školského roka 2016/2017  škôl  a školských 
zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Nemšová. 
 
V Nemšovej 14.09.2016 
Spracoval: Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ v Nemšovej.  
 
 
 
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho biskupstva:  

• Materská škola sv.Gabriela 
• Základná škola sv.Michala 
• Školský klub detí ako súčasť KSŠ 
• Centrum voľného času ako súčasť KSŠ 

     1.Materská škola sv. Gabriela 

        Prevádzku školy zabezpečuje spolu 7 zamestnancov : 
              5,5 úväzku učitelia  pre predprimárne vzdelávanie s   odbornou kvalifikáciou  
              1,5 úväzku  prevádzkových zamestnancov zabezpečuje hygienu a poriadok v interiéroch 
a exteriéroch, výdaj stravy. 
        V školskom roku 2016/2017 v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov kapacita materskej  školy je 
61 miest, počet tried  3.  
       Po rozhodnutí  riaditeľa MŠ sv. Gabriela  bolo pre školský rok 2016/2017 prijatých 57 detí z toho 1 dieťa 
financuje obec Horné Srnie.  
 
      K 1.9.2016 nastúpilo do materskej školy 57 detí. V výkaze 40-01 vykázaných 56, z toho deti 
predškolského veku 15. Naša materská škola je zameraná aj na integráciu a preto máme v každej triede 
2 integrované deti s ŠVVP (mentálny a telesný postih, sluchový postih, narušená komunikačná 
schopnosť). Voľné sú 4 miesta v MŠ.  
       
       
      2. Základná škola sv. Michala 

Súčasťou školy je: Školský klub detí  
                               Centrum voľného času  
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Základná škola má k 1.09.2016 celkovo 256 žiakov, z toho 22 žiakov s mentálnym postihom 
v špeciálnych triedach.  
Do 1. ročníka bolo zapísaných 24 detí  z toho 3 do špeciálnej triedy.   
1. ročník – 1 tieda +1 trieda ŠT  2. ročník – dve triedy, 3. ročník – dve triedy, 4. ročník -  dve triedy,  
5. ročník – 1 trieda, 6. ročník – 1 trieda, 7. ročník – 1 trieda, 8. ročník – 1 trieda, 
9. ročník -  1 trieda, ŠT – 2 triedy. 
 
V školskom roku 2016/2017 máme 4 plné úväzky asistenta učiteľa. 
  
Centrum voľného času  

       V školskom roku 2016/2017 sa do záujmových útvarov prihlásilo 227 žiakov. 
       Poplatok 10 €/rok na žiaka.  
       CVČ bude poskytovať 21 krúžkov. Prevažná väčšina krúžkov je zabezpečovaná       internými 
zamestnancami. 
        
 
       Školský klub detí  
       ŠKD je v prevádzke od 6.30 do 7.45 a od 11.30 do 16.15.  
        Do ŠKD sa zapísalo 61 žiakov. 
        ŠKD má dve oddelenia pre intaktných žiakov a 1 oddelenie pre žiakov ŠVVP. 
 


