SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
V PÔSOBNOSTI MESTA GALANTA

Školský rok 2011/2012

Správu spracovala:
Mgr. Alica Orbánová - vedúca oddelenia ŠkKaŠ MsÚ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2011/2012 obsahuje súhrn informácií a
údajov, ktoré predkladajú riaditelia škôl a školských zariadení vo svojich správach
zriaďovateľovi a tým mu poskytujú informácie a prehľad o činnostiach v školách a školských
zariadeniach v oblastiach, ktoré sú v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Z.z. (ďalej len vyhláška)
povinnou súčasťou štruktúry týchto správ.
Správy škôl a školských zariadení za školský rok 2011/2012 sú k nahliadnutiu na odd. ŠkKaŠ
MsÚ a po schválení zriaďovateľom budú zverejnené na ich internetových stránkach najneskôr do
31.12.2012 v zmysle vyhlášky.
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1.

Základné údaje o školách, školských zariadeniach, školskom úrade
a obvodoch

1.1

Zoznam škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Galanty

V školskom roku 2011/2012 nenastali zmeny v počte škôl a školských zariadení oproti
predošlému školskému roku. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanty výchovno-vzdelávaciu
činnosť vykonávalo spolu 11 škôl a 1 školské zariadenie.

ŠKOLY
Materské školy
1.
2.
3.
4.
5.

Materská škola, Sídlisko Nová doba 923/12
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Nová doba 922/11
Materská škola, Clementisove sady 902/3
Materská škola, Sídl. SNP 999/29, alok. tr. Úzka 720/4
Materská škola - Óvoda, Sídl. Sever, Česká 1453, alok. tr. Hodská 1237

Základné školy
6.
7.
8.
9.

Základná škola, Sídlisko SNP 1415/49
Základná škola, Štefánikova ul. 745/1
Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Kodály Zoltán Alapiskola, Švermova 8

Základné umelecké školy
10.
11.

Základná umelecká škola Josepha Haydna, Hlavná 1007/20
Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Sídl. SNP 1000/30

ŠKOLSKÉ ZARIADENIE
12.

Centrum voľného času- Spektrum, Hlavná 1005/1
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1.1

Školský úrad

V školskom roku 2011/2012 je počet zamestnancov (1) Školského úradu v Galante nezmenený
vzhľadom na počet žiakov. Celkový počet žiakov k 15.9.2011 v základných školách bol 1592.
Školský úrad v Galante vznikol 1.11.2004 v zmysle § 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
o štátnej správe), ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady čl. 2 ods. 3 Smernice č. 9/2004-E a má
odbornú a pedagogickú spôsobilosť pre ZŠ.

1.2

Školské obvody

V zmysle § 8 zákona o štátnej správe sú vytvorené spoločné školské obvody, ktoré tvoria
spoločný školský obvod pre prvý a druhý stupeň ZŠ pre spádové obce:
Kajal, Gáň*, Topoľnica, Matúškovo, - ZŠ Štefánikova ul.
Kajal, Matúškovo, Topoľnica, (školy s vyučovacím jazykom maďarským) - ZŠ Z. Kodálya
s VJM
* pre 1. stupeň ZŠ
V školskom roku 2011/2012 dochádzali do našich škôl žiaci aj z iných obvodov bez nároku na
úhradu cestovných nákladov.
Počet žiakov v ZŠ s trvalým pobytom mimo mesta

Gáň
Kajal
Matúškovo
Topoľnica

ZŠ
Štefánikova
ul.
30
33
22
24

Spolu
z iných obcí

109
55

Obce - školského
obvodu

ZŠ Sídl.
SNP

ZŠ G. Dusíka

ZŠ
Z. Kodálya

Spolu

21
26
40
12

1
1
6
2

0
27
30
4

52
87
98
42

99
120

10
21

61
146

279
342

Spolu
164
219
31
207
-hrubo vyznačené čísla označujú počet dochádzajúcich žiakov zo školského obvodu

621

Na úpravu a postup poskytovania finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na úhradu
cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a špeciálnej školy bola vydaná smernica
č.1/2007-R, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č.11/2005-R MŠ SR.
Školopovinné deti získajú finančné prostriedky na dopravné, ktoré sa poskytujú podľa školských
obvodov pre dochádzajúce deti. V školskom roku 2011/2012 na úhradu cestovných nákladov pre
žiakov zo spádových obcí základných škôl boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške:
10.839,96 €.
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2.

Materské školy

Materská škola zabezpečuje všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Rozvíja schopnosti a zručnosti
detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie a preto je pre dieťa dôležitá a nezastupiteľná.
Predškolská výchova sa realizovala v piatich materských školách, ktoré majú právnu subjektivitu.
Celkový počet tried sa v materských školách v pôsobnosti Mesta Galanta za školský rok
2011/2012 nezmenil.
a) údaje o počte detí (k 15.9.2011)
- 5 materských škôl navštevovalo 409 detí
- z toho bolo zaškolených 140 detí v predškolskom veku
- zapísaných do 1. roč. ZŠ bolo 128 detí
- odloženú povinnú školskú dochádzku má 12 detí
b) údaje o zamestnancoch
- v MŠ bolo zamestnaných 39 pedagogických zamestnancov so 100 % kvalifikovanosťou
- nepedagogických zamestnancov bolo zamestnaných 29

Počet detí
Materská škola
MŠ N. doba
MŠ N. doba s VJM
MŠ Clem. sady
MŠ SNP
- alok. triedy- Úzka
MŠ Sever
- alok. trieda Hody
Celkom
(údaje k 15.9.2011)

do 3
rokov
0
0
0
0
0
0
0
0

5a
viacročné
21
21
16
24
16
38
4
140

celkom

Počet
tried

67
62
46
84
40
95
15
409

3
3
2
4
2
5
1
20

Počet zamestnancov
pedagog.

nepedagog

6
6
4
8
3
10
2
39

3
3
3
6
2
8
2
27

c) údaje o aktivitách a prezentácii materských škôl na verejnosti
- všetky materské školy sa zapájajú do rôznych projektov, programov a súťaží
- pripravovali aktivity a podujatia určené deťom, ich rodičom, ale aj širokej verejnosti
d) údaje o projektoch, programoch a súťažiach, do ktorých sa materské školy zapojili
- v školskom roku 2011/2012 sa materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Galanta
zapojili do týchto projektov a programov: Deň Zeme, Drogám povedz nie!, Protidrogový deň v
MŠ, Čo vieš vyrobiť z odpadového materiálu?, Separovaný zber, Proti škodlivým závislostiam
bez hraníc, Detská športová olympiáda, Vesmír očami detí, Zahrajme sa na divadlo, Vrchnákové
kráľovstvo, S Adamkom kreatívne v prírode, V zdravom tele zdravý duch, Veselá škôlka, všetky
boli podporené Mestom Galanta.
Celková suma získaná na uskutočnenie uvedených projektov z rozpočtu mesta Galanta
predstavuje čiastku 1300 € a 700 € z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.
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e) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti
- v MŠ Sídl. Nová doba bola v školskom roku 2011/2012 vykonaná dňa 13.9.2011 následná
kontrola Štátnou školskou inšpekciou (ďalej len ŠŠI) zameraná na odstránenie nedostatkov
zistených pri komplexnej inšpekcii. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli splnené.
- v ostatných MŠ nebola vykonaná inšpekcia ŠŠI.
Konkrétna správa o výsledkoch kontroly ŠŠI v MŠ je uvedená v Správe o výchovno-vzdelávacej
činnosti, výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Sídl. Nová doba.

2.1

Materská škola, Sídlisko Nová doba

Adresa školy:
Telefón:
Riaditeľka :
e-mail:
Web stránka:

Sídlisko Nová doba 923/12, 924 00 Galanta
031/ 780 20 08
PaedDr. Jolana Kožová
novadobams@gmail.com
http://www.msnovadobaslovenska.webnode.sk

a) údaje o počte detí (k 30.6.2012)
- počet detí:
- počet tried:
Počet detí odchádzajúci do 1. ročníka ZŠ:
Predpokladaný počet k 1.9.2012

67
3
19
67

b) údaje o zamestnancoch
- v MŠ bolo zamestnaných: 6 pedagogických a 3 nepedagogickí zamestnanci,
všetci pedagogickí zamestnanci boli kvalifikovaní.
c) údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti
Materská škola sa zapojila do programu „ŠKOLSKÉ OVOCIE“, ktorého cieľom je podporiť
zdravú výživu detskej populácie.
MŠ je naďalej zapojená do celonárodného projektu „EKOLOGICKÁ STOPA“ pod záštitou
Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorého cieľom je, aby boli deti spôsobilejšie vo
svojom konaní v aktivitách súvisiacich s ochranou prírody a do projektu RECYKLOHRY na
podporu recyklácie elektroodpadu.
V MŠ sa realizuje „Program rozvoja predčitateľskej gramotnosti“ a „Program počítačovej
gramotnosti „ realizovaný v triede predškolákov.
Tento šk. rok sa v materskej škole uskutočnili tradičné podujatia ako“ návšteva dopravného
ihriska, Týždeň zdravia, návšteva ZŠ. Zapojili sa do výstavy ku Dňu Zeme, súťaže „Čo vieš
urobiť z odpadového materiálu, kde sa umiestnili na druhom mieste, v Separovanom zbere s
nazbieraným množstvom 2700 kg papiera sa umiestnili na 3. mieste, predškoláci úspešne
reprezentovali v Detskej športovej olympiáde, kde získali v jednotlivých disciplínach tri I. miesta
a jedno II. miesto. Spoločne s požiarnikmi zorganizovali podujatie “ Požiarnici deťom“. Deti
navštevovali výtvarný krúžok.
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d) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
MŠ je trojdielna a umiestnená v účelovej budove pavilónového typu. Vďaka projektu „Radosť
z pohybu“ získala MŠ finančné prostriedky z nadácie PONTIS a SAMSUNGU vo výške
6856,70, ktoré boli použité na vybudovanie telocvične.
Zabezpečenie spotrebného materiálu, ako aj materiálno technické vybavenie zariadenia riešia
z vlastných finančných prostriedkov, získaním od darcov a z rozpočtu mesta. Ako hlavný
nedostatok uvádza MŠ vek budovy a s ním súvisiace potrebné rekonštrukčné práce.

2.2

Materská škola v vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda

Adresa školy:
Telefón:
Riaditeľka :
e-mail:
Web stránka:

Sídlisko Nová doba 922/11, 924 00 Galanta
031/ 780 23 67
Priska Vargová
vargapiros.ovoda@centrum.sk
www.galantaifecskek.sk
www.lastovickygalanta.sk

a) údaje o počte detí (k 30.06.2012)
- počet detí:
- počet tried:
Počet detí odchádzajúci do 1. ročníka ZŠ:
Predpokladaný počet k 1.9.2012

65
3
18
69

b) údaje o zamestnancoch
- v MŠ bolo zamestnaných: 6 pedagogických a 3 nepedagogickí zamestnanci
všetci pedagogickí zamestnanci boli kvalifikovaní
c) údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti
Deti z MŠ sa úspešne zúčastnili na celoslovenskom kole súťaže tvorivosti detí organizované
MŠVVaŠ SR „ZLATÁ KRAJINA“, kde obsadili I. miesto, v projekte „Čo vieš robiť z odpadu“
to bolo taktiež I. miesto, v „Separovanom zbere“ pet fliaš 3. miesto a v Detskej olympiáde
obsadili 7. miesto.
Výborná je aj spolupráca s rodičmi. V spolupráci s nimi sa uskutočnila jesenná brigáda, tvorivé
dielne, „Plody jesene“, Čakalo sa na Mikuláša, Oslava Vianoc, Veľkonočné prípravy a Oslavy
dňa matiek a otcov. Medzi najzaujímavejšie určite patria podujatia „Z rozprávky do rozprávky“,
Tekvičkový týždeň, Žijeme zdravo a Vrchnákové kráľovstvo do ktorého sa zapojili všetky MŠ
v meste. V MŠ sa realizovali záujmové krúžky ako: kreatívny krúžok, literárno-dramatické
aktivity a pohybové aktivity na Fit loptách.
d) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Materská škola je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu. V školskom roku 2011/2012
sa vykonal náter vonkajšej fasády budovy, maľovka vonkajšieho oplotenia, zrealizovala sa
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knižnica, vykonala sa maľovka na chodbe a šatniach. Vymenili sa koberce a zakúpil sa nový
detský nábytok.
Ako nedostatok MŠ uvádza potrebu výmeny ďalších okien, ako aj potrebu rekonštrukcie
sociálnych zariadení. Zabezpečenie spotrebného materiálu ako aj materiálno–technické
vybavenie zariadenia riešia z vlastných finančných prostriedkov a pomocou projektov
dotovaných z rozpočtu mesta.

2.3

Materská škola Clementisove sady

Adresa školy:
Telefón:
Riaditeľka :
e-mail:
Web stránka:

Sídlisko Clementisove sady 902/3, 924 01 Galanta
031/ 780 27 00
Renáta Vravková
msclementisovesady@mail.t-com.sk
www.clementisovesady.sk

a) údaje o počte detí (k 30.06.2012)
- počet detí:
- počet tried:
Počet detí odchádzajúci do 1. ročníka ZŠ:
Predpokladaný počet k 1.9.2012

47
2
15
47

b) údaje o zamestnancoch
- v MŠ sú zamestnaní: 4 pedagogickí a 3 nepedagogickí zamestnanci,
všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní.

c) údaje o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti
Už niekoľko rokov sa MŠ venuje environmentálnej výchove, zapojili sa do celoslovenskej akcie
vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia „Vyčistime si Slovensko“ a do projektu
„Zachráňme si prírodu“. V zbere papiera sa umiestnili na II. mieste a v zbere pet fliaš na prvom
mieste. Zapojili sa do projektov „Čo vieš vyrobiť z odpadového materiálu“, „Záhradka akú by
som chcel mať“, Žitnoostrovské pastelky“, Športovej olympiády aVrchnákové kráľovstvo. Do
vlastného projektu „Zahrajme sa na divadlo“ zapojili aj ostatné MŠ v meste. Projekt sa realizoval
s finančnou podporou mesta Galanta.

d) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
MŠ má 4 pavilóny, disponuje veľkým školským dvorom, je dobre vybavená učebnými
pomôckami, telocvičným náradím aj náčiním. Škola neuvádza žiadne nedostatky. Zabezpečenie
spotrebného materiálu, nákupu učebných pomôcok, hračiek a školských potrieb, ako aj
materiálno-technické vybavenie školy, rieši z vlastných finančných prostriedkov
a prostredníctvom projektov z rozpočtu mesta.
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2.4

Materská škola, Sídl. SNP

Adresa školy:
Telefón:
Riaditeľka:
Zástupkyňa riaditeľky:
Email:
Web stránka:

Sídlisko SNP 999/29, 924 00 Galanta
031/ 780 58 74
PaedDr. Oľga Slušňáková
Eliška Kondákorová, pre alokované triedy na Ul. Úzka
slusnakovaolga@centrum.sk
www.mssnpgalanta.stranka.info

Materská škola je šesťtriedne zariadenie. Štyri triedy sa nachádzajú na sídl. SNP a dve alokované
triedy na ulici Úzkej.
a) údaje o počte detí (k 30.06.2012)
MŠ SNP
- počet detí:
- počet tried:
Počet detí odchádzajúci do 1. ročníka ZŠ:
Predpokladaný počet k 1.9.2012

88
4
22
86

Alokované triedy Úzka
- počet detí:
- počet tried:
Počet detí odchádzajúci do 1. ročníka ZŠ:
Predpokladaný počet k 1.9.2012

42
2
17
42

b) údaje o zamestnancoch
- v MŠ SNP spolu s alokovanými triedami na Ulici Úzkej je zamestnaných: 11 pedagogických
a 8 nepedagogických zamestnancov,
- všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní.
c) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Deti tejto materskej školy sa v hodnotenom období zúčastnili rôznych súťaží a pretekov, kde
získali pekné umiestnenia.
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
- 2. a 3. miesto na XXX. ročníku Behu oslobodenia - Behu Galantou
- 4 ocenenia v medzinárodnej výtvarnej súťaži: Proti škodlivým závislostiam bez hraníc
- postup do krajského kola v súťaži: Vesmír očami detí
- postup do medzinárodného kola súťaže: Žitnoostrovské pastelky
2. miesto v súťaži: Čo vieš vyrobiť z odpadového materiálu?
1. miesto v športovej olympiáde detí materských škôl mesta Galanta, alokované triedy II. miesto
1.miesto v Separovanom zbere, v kategórii papieri
- účasť v celoslovenskom kole výtv. súťaže Dúhový kolotoč.
MŠ je zapojená do dlhodobých projektov: Chránime, preto triedime, Žiť s ostatnými, Bezpečne
do materskej školy, Chcem byť zdravý, Zahrajme si divadlo a Motýle a ranená víla.
Na Protidrogový deň MŠ pripravila bábkové divadlo pod názvom: Myšky v meste pre všetky
materské školy na území mesta. Najkrajšie podujatia materskej školy boli: S úctou k našim
starkým, Zvonenie na zvonček- rozlúčka predškolákov, Šarkaniáda, Jeseň a jej čaro, Oslavy
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Mikuláša a Vianoc, Kniha je môj kamarát, Týždeň environmentálnej výchovy, Oslavy Dňa
matiek a otcov, Deň radosti a veselosti, ktoré sa uskutočnili v spolupráci rodičov, pracovníkov
CPPPaP a RÚVZ v Galante či projekt Vyčistime si Slovensko – Chceme sa hrať v čistom
prostredí. V školskom roku 2011/2012 deti MŠ navštevovali výtvarný krúžok.
d) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy
Priestorové podmienky materskej školy sú primerané, v alokovaných triedach sú malé, chýbajú
úložné priestory. Materiálno–technické vybavenie školy riešia z vlastných finančných
prostriedkov pomocou projektov a z rozpočtu mesta. Škola uvádza dostatok kvalitných učebných
pomôcok (telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická, audiovizuálna a
počítačová technika) a hračiek. Všetky triedy sú vybavené počítačom.

2.5

Materská škola - Óvoda, Sídlisko Sever

Adresa školy:
Telefón:
Riaditeľ:
Zástupca riaditeľa školy:
Email:
Web stránka:

Sídl. Sever, Česká 1453, 924 01 Galanta
031/ 780 36-33
Elena Šemetková
Erika Deák
mssever@centrum.sk
www.mssever.stranka.info

Materská škola je šesťtriedne zariadenie. Päť tried sa nachádza na Sídl. Sever, Ul. Česká a jedna
alokovaná trieda na ulici Hodskej.
a) údaje o počte detí (k 30.06.2012)
MŠ Sídl. Sever
- počet detí:
- počet tried:
Počet detí odchádzajúci do 1. ročníka ZŠ:
Predpokladaný počet k 1.9.2012

103(z toho 20 s VJM)
5 (z toho 1 s VJM)
36 (z toho 4 s VJM)
88

Alokovaná trieda Ul. Hodská
- počet detí:
- počet oddelení/ tried:
Počet detí odchádzajúci do 1. ročníka ZŠ:
Predpokladaný počet k 1.9.2012

19
1
1
20

b) údaje o zamestnancoch
- v MŠ Sever spolu s alokovanou triedou na Hodskej je zamestnaných: 12 pedagogických a 9
nepedagogických zamestnancov
- všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní
c) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Deti z MŠ sa zúčastnili výtvarných prehliadok a súťaží: Deň Zeme, Hrajme sa na divadlo,
Vrchnákové kráľovstvo, Detská športová olympiáda, na ktorom sa umiestnili na 5. mieste
a zmiešané družstvo s alokovanou triedou Hodská na 6. mieste. MŠ sa zapojila aj do mnohých
10

projektov a aktivít ako: Tešíme sa do škôlky, Urobme si krajšiu škôlku, Ovocie na školách,
Danone – mliečny program, Správaj sa bezpečne, Bezpečná škôlka, Adamko – hravo, zdravo,
Evička nám ochorela a Vyčistime si Slovensko.
Medzi najkrajšie aktivity patrili: Deň otvorených dverí, Jesenné variácie a Tekvičková slávnosť,
Úcta k starším, Mikuláš a Vianoce, Fašiangový karneval, Rozlúčka s predškolákmi, Veterný kráľ,
Deň matiek, Deň detí, Zachráň strom a Separovaný zber v Galante.
Škola pri príležitosti 20-teho výročia svojho vzniku vydala časopis SEVERÁČIK.
d) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach materskej školy
Materiálno technické vybavenie školy riešia z vlastných finančných prostriedkov, pomocou
projektov a z rozpočtu mesta. V tomto školskom roku sa zamaľoval plot, obnovili vstupné
priestory, upravili školské dvory a nasadili nové záhradné hračky. Budova alokovanej triedy
Hodská je zrekonštruovaná, avšak vnútorné zariadenie je potrebné obnoviť. Tento školský rok
sa zakúpili nové lehátka. Ako hlavný nedostatok uvádza MŠ potrebnú výmenu okien.
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3.

Základné školy

Základná škola poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej,
spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti
potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti.

a) údaje o počte žiakov (k 30.6.2012)
- 4 základné školy s právnou subjektivitou navštevovalo 1605 žiakov (1592*)
- z toho
3 základné školy s vyučovacím jazykom slovenským -1266 žiakov (1255*)
1 základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským - 339 žiakov (337*)
- v ŠKD bolo prihlásených 406 žiakov v 17 oddeleniach
* údaje k 15.9.2011
Školský rok 2010/2011
1.r. 2.r.
ZŠ Sídl. SNP
59
65
ZŠ Štefánikova ul.
19
29
ZŠ Gejzu Dusíka
49
55
ZŠ Z. Kodálya s VJM
32
31
Spolu
159 180
- nultý ročník nebol zriadený v žiadnej

3.r.
71
23
25
28
147

4.r.
66
15
25
25
131

5.r.
88
43
37
34
202

6.r.
67
39
25
52
183

7.r.
78
47
28
47
200

8.r.
81
50
33
47
211

9.r.
80
34
24
41
179

Spolu
655
299
301
337
1592*

b) počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - 67 (k 30.6.2012)
ZŠ Sídl. SNP
32
ZŠ Štefánikova ul.
12
ZŠ Gejzu Dusíka
18
ZŠ Z. Kodálya s VJM
5
Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
sa poskytuje vzdelanie
zodpovedajúce ich individuálnym schopnostiam špeciálnymi formami a metódami
zodpovedajúcimi ich postihnutiu.
c) počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2012/2013 (k 30.6.2012)
Názov školy
ZŠ Sídl. SNP
ZŠ Štefánikova ul.
ZŠ Gejzu Dusíka
ZŠ Z. Kodálya s VJM
Spolu

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka
68
15
48
34
165
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d) údaje o prijímacích skúškach, o počte žiakov odchádzajúcich zo základnej školy
ZŠ ukončilo188 žiakov
- z toho bolo do gymnázií prijatých 49 žiakov t.j. 26,1%
- do stredných odborných škôl 141 žiakov, t.j. 75,0 %
- 10 ukončili povinnú školskú dochádzku a nastupujú do pracovného pomeru, t.j.5,3 %.
e) údaje o hodnotení a klasifikácii žiakov (povinné predmety) /viď tabuľkovú prílohu/
- z celkového počtu 1605 žiakov na konci školského roka prospelo 1558 žiakov ( t.j. 97,07 %)
ZŠ Sídl. SNP – 98,7 %
ZŠ Štefánikova ul. – 90,9 %
ZŠ Gejzu Dusíka – 99,3 %
ZŠ Z. Kodálya s VJM – 97,3 %
f) TESTOVANIE (celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ)
-celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl z matematiky, vyučovacieho jazyka
a zo štátneho jazyka v základných školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín sa dňa
14.3.2012 zúčastnilo 176 žiakov .
Priemerná úspešnosť v rámci SR z matematiky v celoslovenskom meradle bola 57,54 %
Najlepšie výsledky z matematiky dosiahli žiaci ZŠ Sídl. SNP s priemernou úspešnosťou
58,38 %.
Výsledky ostatných škôl:
- ZŠ Z. Kodály s VJM
- ZŠ ZŠ Štefánikova
- ZŠ G. Dusíka, Mierová

51,1 %
47,92 %
51,59 %

Priemerná úspešnosť zo slovenského jazyka a literatúry (vyučovací jazyk) v celoslovenskom
meradle bola 54,47 %.
Najlepšie výsledky zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci ZŠ Sídl. SNP
s priemernou úspešnosťou
54,03 %.
Výsledky ostatných škôl:
- ZŠ G. Dusíka
50,36 %
- ZŠ Štefánikova
50,11 %
Priemerná úspešnosť z maďarského (vyučovacieho) jazyka a literatúry v celoslovenskom
meradle bola 56,42 %.
Žiaci zo ZŠ Z. Kodálya s VJM z vyučovacieho (maďarského) jazyka a literatúry dosiahli
priemernú úspešnosť 56,39 %.
Priemerná úspešnosť zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v národnostných školách
v celoslovenskom meradle bola 59,39%.
Deviataci tejto školy s VJM dosiahli zo štátneho jazyka priemer 64,51%.
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g) údaje o zamestnancoch
- v ZŠ bolo zamestnaných 182 zamestnancov
- z toho 136 pedagogických a 46 nepedagogických zamestnancov
- požadovanú pedagogickú kvalifikáciu nemajú 4 zamestnanci – t.j. 2,9 %, všetci štyria si
dopĺňajú kvalifikáciu
- učitelia sa aktívne zúčastňovali mnohých vzdelávacích programov v rámci kontinuálneho
vzdelávania pedagógov: Adaptačné vzdelávanie začínajúcich pedagogických zamestnancov,
Riadenie školy a školského zariadenia, Inovácie v riadení školy a školského zariadenia, Finančná
gramotnosť, Finančná gramotnosť do škôl, Využitie IKT vo vyučovacom procese, Učiť moderne,
inovatívne, kreatívne, Komunikácia vo vyučovacom procese, Tvorba školského vzdelávacieho
programu na základných školách, Vzdelávanie zamestnancov školy v oblasti cudzích jazykov.
h) odbornosť vyučovania
- ZŠ Sídl. SNP– najnižšia úroveň odbornosti sa vykazuje v predmetoch občianska výchova (0%),
hudobná výchova (0%) a svet práce (0%).
- ZŠ Štefánikova ul.– najnižšia úroveň odbornosti sa vykazuje v predmetoch hudobná výchova
(0%), informatika (0%) a občianska výchova (30%).
- ZŠ Gejzu Dusíka – najnižšia úroveň odbornosti sa vykazuje v predmetoch etická
výchova(54%), prírodopis (67%) a anglický jazyk (76%).
- ZŠ Z. Kodálya s VJM – najnižšiu odbornosť vykazuje v predmetoch etická výchova (0%), svet
práce ( 40%) a občianska výchova (55%).
ch) údaje o aktivitách a prezentácii škôl na verejnosti
- všetky základné školy sa aktívne zapojili do súťaží, pretekov, olympiád a kvízov, kde dosiahli
úspechy až na celoslovenskej úrovni (podrobne pri školách)
- mimo vyučovacieho procesu sa žiaci zúčastnili rôznych výchovných koncertov, divadelných
predstavení, výstav, rozprávkových popoludní, exkurzií, karnevalov atď.
i) údaje o projektoch a programoch, do ktorých sa základné školy zapojili
- v školskom roku 2011/2012 sa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Galanta zapojili
do týchto projektov a programov: Podpora výchovných aktivít, Fit lopty v školskom klube,
Zábavná ekológia, Hudba ako stroj času, Reprezentuj seba, ..., Ekopark, Školský časopisSNPáčik, Školský časopis Diákszó, Olympijská dúha, Slávik Slovenska, Citara čarovný nástroj,
Aby sa nám deti netúlali– boli podporené Mestom Galanta. ZŠ Z. Kodálya s VJM získala
podporu na projekt pod názvom Digitálne vyučovanie* na ZŠ Z. Kodálya z MŠVVaŠ SR
s cieľom zvýšiť úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov.
Celková suma získaná na uskutočnenie uvedených projektov predstavuje čiastku 3770 €
z rozpočtu mesta Galanta a 117 933,57 €* z MŠVVaŠ SR.
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j) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti ŠŠI
- v ZŠ Sídl. SNP v školskom roku 2011/2012 sa uskutočnila následná inšpekcia v mesiaci máj
2012 zameraná na odstránenie nedostatkov zistených pri komplexnej inšpekcii. Opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov boli splnené.
- v ZŠ Štefánikova a v ZŠ Gejzu Dusíka sa neuskutočnila kontrola ŠŠI.
- v ZŠ Z. Kodálya s VJM v školskom roku 2011/2012 bola vykonaná kontrola školskej jedálne
pri ZŠ z KŠÚ Trnava. Všetky nedostatky boli odstránené.
Konkrétne správy o výsledkoch kontroly ŠŠI v jednotlivých školách sú uvedené v ich Správach
o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach príslušnej školy.
k) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach škôl
- ZŠ SNP – v školskom roku 2011/2012 vymenili okná v 5 triedach a v jednom kabinete.
Pokračovali s výmenou podlahových krytín v ďalších triedach.
- ZŠ Štefánikova – uvádza havarijný stav plynovej kotolne. Je nevyhnutné vykonať komplexnú
výmenu kotolne. Škola má novú učebňu výpočtovej techniky, ktorú dopĺňala technikou ako aj
programovým vybavením potrebným na vyučovanie.
- ZŠ Gejzu Dusíka – počas roka uskutočnilo sa výmena okien v budove školy a modernizovali
vybavenie školskej jedálne. Ako nedostatok škola uvádza značne poškodenú podlahovú krytinu
v triedach, rekonštrukciu sociálnych zariadení a obnovu školského nábytku.
- ZŠ Z. Kodálya s VJM – neuvádza nedostatky, nakoľko v roku 2009 bola vykonaná komplexná
rekonštrukcia celej budovy. V sledovanom školskom roku vymenila časť okien v budove školskej
jedálne.
l) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
- informácie o týchto údajoch sú súčasťou jednotlivých správ, ktoré sa nachádzajú na webových
stránkach škôl.

3.1

Základná škola, Sídlisko SNP 1415/49
Adresa školy:
Telefón:
Riaditeľ školy:
Zástupcovia riaditeľa školy:
Email:
Web stránka:

Sídl. 1415/49, 924 01 Galanta
031/780 4137
PaedDr. Erika Kostolániová
Mgr. Ľudovít Hlaváč (do 30.06.2012)
Mgr. Eva Danková
riaditelka@zssnpga.edu.sk
www.zssnpga.edu.sk
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Zámerom školy je budovať dlhoročnú tradíciu športových tried zameraných na atletiku v duchu
hesla: CITIUS – ALTIUS – FORTIUS. Do športovej triedy, zavedenej od 5. ročníka výberom –
testovaním žiakov zo 4. ročníka základných škôl prijala 19 žiakov. Okrem atletiky je škola
zameraná na zvládnutie cudzích jazykov a tým k postupnému odstraňovaniu jazykovej
negramotnosti a k odbúravaniu počítačovej negramotnosti. Rozvoj počítačovej gramotnosti
a práca s IKT našla uplatnenie už aj na prvom stupni ZŠ.
V školskom roku 2011/2012 pracovalo na škole 8 krúžkov.
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2011/2012

P.č.

Názov súťaže

12
13
14

okresné
kolo
Čo vieš o hviezdach
3. miesto
Šaliansky Maťko
1.,2.,3.
miesto
Čaro slova
1.,2.miesto
Olympiáda AJL
2.miesto
Európa v škole
2.miesto
Technická olympiáda
2.miesto
Výtvarná súťaž, Ovocie a ....
1.miesto
Majstrovstvá vo futbale, malý futbal 1.miesto
Výtvarná súťaž Hasičská technika
1.,2.miesto
Majstrovstvá v atletike
družstvo chlapcov
Majstrov. SR žiactva
Družstiev dievčat
Kalokagatia atletika druž. chapcov
Kalokagatia družstvo dievčat
Atletická súťaž Kinderiáda Trnava

15
16
17

Majstrovstvá TT kraja v atletike
Majtr. Zsl. oblasti ml. a st. žiačok
Biblická olympiáda

3.2

Základná škola, Štefánikova ul. 745/1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Umiestnenie
krajské
národné
kolo
kolo

medzinár.
kolo

1. miesto
1. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
1. miesto
2. miesto
1. miesto

10. miesto

1.miesto
2x1. miesto
3. miesto

Adresa školy:
Štefánikova ul. 745/1, 924 01Galanta
Telefón:
031/780 2813
Riaditeľ školy:
PaedDr. Radoslav Forro
Zástupca riaditeľa:
PaedDr. Ivan Kollár
Email:
skola@zsstefanikga.edu.sk
Web stránka:
www.zsstefanikga.edu.sk
Škola naďalej pokračuje vo svojom zameraní na posilnenie vyučovania cudzích jazykov
a informatiky. Pokračuje v predmete multikultúrna výchova v rámci školského vzdelávacieho
programu.
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V rámci výchovno-vzdelávacích a mimoškolských aktivít využíva moderné informačno–
komunikačné technológie – internet, PC, digitálnu a projekčnú techniku, interaktívnu tabuľu,
ktorých cieľom je zefektívniť metódy vyučovania a vzbudiť väčší záujem žiakov o vzdelávanie.
Škola poskytuje žiakom široké spektrum voľnočasových aktivít prostredníctvom krúžkovej
činnosti.
V školskom roku 2011/2012 žiaci navštevovali krúžok počítačový, športový, volejbalový,
prírodovedný, tanečný, šachový, vybíjanej, slovenského jazyka, prípravy na testovanie z
matematiky, šikovných rúk, hravej slovenčiny, hravej matematiky v rámci ktorých mali možnosť
rozvíjať a prehlbovať svoje danosti, zručnosti.
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2011/2012:

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
25.
26.
27.

Názov súťaže
Európa v škole
Mihálikova Sereď
Keď si vymýšľam
Prečo mám rád slovenčinu,
Slovensko
Literárny Kežmarok
Šaliansky Maťko
Čaro slova
Olympiáda v anglickom jazyku
Biologická Olymp. kat.C
Biologická Olymp.kat. E
Geografická olympiáda
Matematický klokan
MAKS, MAKSÍK
MO SASŠ v malom futbale –
ml. žiaci
MO SASŠ v malom futbale –
star. žiaci
Viacboj zdatnosti mladší žiaci
MO SAŠŠ v malom futbale III.-IV. roč.
Futb. turnaj o Pohár primátora
MGalanta
Zober loptu, nie drogy
Volejbal - Midimaxvoley
Volejbal - Midimaxvolley
MO vo volejbale
Šach
Beh oslobodenia
Veľkonočný turnaj vo volejbale
SAŠŠ – vybíjaná 3.-4. roč.
Ovocie a zelenina, ktorú mám
rád

okresné
kolo

Umiestnenie
krajské
národné
kolo
kolo

cena
1m,
účasť
účasť
účasť, 1.m
2.m.
3x3.m.
1.m
1.m
1.,2.,3.m.
3x1m,3.m.

5.m
8.,10.m.
3.,7.m
5.,6.,9.m.

2x1.m.
4x 1.m, účasť

2.m
1.m
1.m

2.m.
.

3.m
1.m
1m
2.m- región
I.

1.m
2.m.
2.m
2x1.m
2.m.
2.m.
1.m
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V.

medzinár.kolo

3.3

Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10

Adresa školy:
Telefón:
Riaditeľ školy:
Zástupca riaditeľa školy:
Email:
Web stránka:

Mierová 1454/10, 924 01 Galanta
031/782 2122
PaedDr. Marta Pajtášová
Mgr. Božena Džuganová
mpajtasova@zoznam.sk
www.dusikaga.edu.sk

Školský vzdelávací program školy sa nesie v duchu UČENIE PRE ŽIVOT. Základnou filozofiou
školy je pripraviť žiakov do reálneho života s tým, že sa kladie dôraz na citový život žiaka
prostredníctvom hudby, hrdosť na kultúrne bohatstvo a históriu spoločnosti a toleranciu k iným
národom.
Škola sa zameriava na poskytovanie všeobecného vzdelania so zameraním na hudobnú výchovu
a využívanie Daltonskej metódy na celom prvom stupni. Na druhom stupni preferuje získávanie
vedomostí zamerané na prax, využívanie efektívnych spôsobov učenia, vyučovanie cudzích
jazykov a informatických komunikácií.
V sledovanom školskom roku škola organizovala rôzne aktivity, súťaže, kultúrne podujatia:
Európsky deň rodičov a škôl, Týždeň otvorených dverí, Otvorené hodiny pre rodičov a odbornú
verejnosť, Medzinárodná Daltonská konferencia pre pedagógov, Basketbalový turnaj,
Rodičovská akadémia a iné.
V školskom roku 2011/2012 žiaci navštevovali krúžok geograficko-dejepisný, fyzikálny,
chemický, výtvarný, spevácky, futbalový, basketbalový, krúžok pohybových hier a anglického
jazyka.

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2011/2012:

Názov súťaže
Expert, vedomostná súťaž
Čaro slova
Šalianský Maťko
Geografická olympiáda
Výtv. súťaž Proti škodlivým...
Slávik Slovenska
Technická olympiáda

okresné kolo

Umiestnenie
krajské kolo
národné kolo medzinár.kolo
1., 3.,5.,7.miesto

2.miesto
2.miesto
2.a 2x3. miesto
ocenenie
2x3.miesto
2.miesto
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3.4

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Kodály Zoltán Alapiskola
Adresa školy:
Telefón:
Riaditeľ školy:
Zástupca riaditeľa:
Email:
Web stránka:

Švermova 8, 924 01 Galanta
031/ 780 27 42
Hajnalka Oláh
Mgr. Zsuzsanna Gál
galkod@inmail.sk
www.kodaly.edupage.sk

ZŠ Z. Kodálya je jedinou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Galante. Škola plní aj
úlohu spádovej školy pre okolité obce, v ktorých je len prvostupňová škola s vyučovacím
jazykom maďarským. V sledovanom školskom roku škola organizovala kultúrne podujatia ako
vystúpenie žiakov k Vianociam a Deň matiek. Škola štyrikrát do roka vydáva školský časopis
Diákszó. Poskytla žiakom aktivity prostredníctvom krúžkovej činnosti – krúžok citarový,
športových hier, hádzanej, futbalu, basketbalu, ľudového, moderného tanca, zborového spevu,
anglického jazyka pre najmenších, recitačný, strelecký, redakčný, informatiky, matematiky pre
nadané deti, prípravný na monitor z maďarského jazyka a z matematiky, zdravotnícky a ďalšie. V
školskom roku 2011/2012 pracovalo v škole 27 krúžkov.
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2011/2012:

Názov súťaže

Terénny beh
Csillagok teremtıje
spev.súťaž
Matem.olympiáda.
Pytagoriáda
Simonyi pravopisná súťaž
Matematický klokan
Katedra – matem.
Olympiáda z nemeckého
jazyka
Olymp. z angl.jaz.
Simonyi – pravopisná súť.
Tompa M.-recit. súťaž
Poznaj slovenskú reč
Biblická súťaž
Zdravotná súťaž

Umiestnenie
kraj. kolo
národ. kolo

okres. kolo
2. miesto
1.a 3. miesto
1.miesto
1.2. miesto

3.miesto

10. miesto
1.miesto
11.a 14.miesto

3. miesto
3.miesto
1.,3.miesto
2xzlaté pásmo
1.miesto
3.m
2x3.miesto

1x zlaté pásmo
1.m, 2.miesto
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1x strieborné
pásmo
6. miesto

medzinár.kolo

4.

Základné umelecké školy

Základné umelecké školy v meste Galanta zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie
prevažne pre žiakov základných škôl a prezentujú na verejnosti hudobnú kultúru a výtvarné
umenie nášho mesta. Zúčastňujú sa na príprave a realizácii množstva spoločenských podujatí
a výstav.

4.1

Základná umelecká škola Josepha Haydna

Adresa školy:
Telefón:
Riaditeľ školy:
Email:
Web stránka:

Hlavná 1007/20 924 01 Galanta
031/ 780 2369
Mgr. Beáta Tomčányiová
zus-ho@stonline.sk
www.zusjosephhaydn.sk

a) údaje o počte žiakov (k 30.06.2012)
- prvý stupeň (prípravné štúdium, 1.-7. roč.)
- druhý stupeň (štvorročné štúdium)
štúdium pre dospelých v 5 umeleckých oddeleniach
- počet prijatých do prípravného ročníka

211 žiakov
171 žiakov
18 žiakov
22 študentov
19 žiakov

Vyučovalo sa v 13 triedach v nasledujúcich oddeleniach: klavírne, sláčikové, gitarové, spevácke
a dychových nástrojov. V školskom roku 2011/2012 prospelo celkovo 211 žiakov, z ktorých 151
žiakov prospelo s vyznamenaním a 34 prospelo, neprospeli 4 žiaci. Počas školského roka 5 žiaci
prerušili štúdium.
b) údaje o zamestnancoch (k 30.6.2012)
- v ZUŠ J. Haydna bolo zamestnaných 17 zamestnancov, z nich 14 pedagogických zamestnancov
- všetci pedagógovia sú kvalifikovaní
c) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
V školskom roku 2011/2012 sa konal XIV. ročník hudobného festivalu „Galantské hudobné dni“,
ktorého iniciátorom a hlavným organizátorom je táto škola. Žiacke koncerty škola organizovala
v mesačných intervaloch, na ktorých prezentovali svoju prácu verejnosti.
Škola organizovala dňa 12.12.2011 okresné kolo súťaže “Hnúšťanský akord“. Žiaci tejto školy
získali 3. miesto v kategórii B. Významným projektom tejto školy je benefičný koncert pod
názvom „Deti deťom“, organizovaný už trinásty rok. Vstupné je každoročne dobrovoľné, ktoré sa
posiela na účet Slovenského výboru UNICEF. Škola je zapojená do projektu cezhraničnej
spolupráce v rámci partnerstva medzi mestami Mikulov a Galanta. V sledovanom školskom roku
sa uskutočnil v Mikulove výmenný koncert žiakov a pedagógov zo ZUŠ Galanta.
Škola spolupracovala s kultúrnymi a spoločenskými organizáciami a inštitútmi v rámci mesta
(MsKS, Vlastivedné múzeum, Dom Matice slovenskej, Galantské osvetové stredisko, Csemadok,
Galantská knižnica, Centrum voľného času a i.). V hodnotenom školskom roku zabezpečovala
kvalitný hudobný program takmer na všetkých spoločenských podujatiach mestského rázu
(Vernisáž výstavy Galantská paleta, Vernisáž výstavy pergamen vo Vlastivednom múzeu,
Koncerty peknej hudby pre ZŠ Štefánikova , Koncerty cyklu Portréty 1, Salón 2012, Promenádny
koncert v rámci kultúrneho leta atď).
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d) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Materiálno-technické vybavenie školy je na dobrej úrovni, inventár škola neustále dopĺňa hlavne
o kvalitné hudobné nástroje. V júli 2012 počas letných prázdnin škola vykonala rekonštrukčné
práce – tepelnoizolačné práce na podkroví v dvoch triedach.
e) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
- informácie o týchto údajoch sú súčasťou jednotlivých správ, ktoré sa nachádzajú na webovej
stránke školy.

4.2

Základná umelecká škola – výtvarný odbor

Adresa školy:
Telefón:
Riaditeľ školy:
Email:
Web stránka:

Sídl. SNP 1000/30, 924 00 Galanta
031/ 780 53 95
Akad.mal. Blanka Kästová
zus-vo@stonline.sk
www.zusgalanta.sk

a) údaje o počte žiakov
z toho vo výtvarnom odbore
- I. stupeň (prípravné štúdium, 1.-8. roč.)
- II. stupeň (štvorročné štúdium)
v tanečnom odbore
- I. stupeň (prípravné štúdium, 1.-8. roč.)
- II. stupeň (štvorročné štúdium)
- počet prijatých do prípravného a 1. ročníka

470 žiakov
442 žiakov
427 žiakov
15 žiakov
28 žiakov
28iakov
0 žiak
145 žiakov

V školskom roku 2011/2012 sa vyučovalo v 53 skupinách. Prípravné štúdium ukončilo 62
žiakov. Celkovo prospelo 408 žiakov.
b) údaje o zamestnancoch
- v ZUŠ - VO je zamestnaných: 13 zamestnancov z toho 9 pedagogických
c) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Základná umelecká škola preukazuje výborné výsledky vo svojej umelecko-výchovnej činnosti.
Jej úspešnosť potvrdzujú aktivity na území mesta a úzka spolupráca s ďalšími kultúrnymi a
školskými inštitúciami.
V školskom roku 2011/2012 ZUŠ-VO usporiadala štyri výstavy v meste Galanta:
- Zimné premeny ( MsÚ Galanta),
- GABI 2012 Bienále detskej výtvarnej tvorby (Vlastivedné múzeum, MsÚ Galanta)
- Výstava výtvarných prác absolventov ZUŠ – VO ( MsÚ Galanta )
- Medzinárodná výstava „Salón 2012“ (Renesančný kaštieľ Galanta).
Všetky výstavy sa uskutočnili za bohatej účasti publika.
Žiaci ZUŠ–VO sa aj v hodnotenom školskom roku sa aktívne zapájali do rôznych
celoslovenských a medzinárodných súťaží, kde reprezentovali nielen svoju školu, ale aj svoje
mesto:
- ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2011/2012,
- Medzinárodná výtvarná súťaž Európa v škole
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-

Slovensko krajina v srdci Európy 2012, 4. ročník celoslovenskej súťaže

d) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Materiálno-technické vybavenie školy je na priemernej úrovni. Škola za účelom zlepšenia
výchovno-vzdelávacích podmienok neustále obnovuje priestory školy. Nedostatky neuvádza.
e) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
- informácie o týchto údajoch sú súčasťou jednotlivých správ, ktoré sa nachádzajú na webovej
stránke školy.

5.

Centrum voľného času – SPEKTRUM

CVČ podľa výchovného programu zabezpečuje výchovno–vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú
činnosť detí a mládeže. Usmerňuje rozvoj záujmov, vytvára podmienky pre rozvíjanie
a zdokonaľovanie praktických zručností, organizačne zabezpečuje postupové súťaže vo všetkých
oblastiach svojej činnosti a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného
času s celoročnou prevádzkou.
Adresa školy:
Telefón:
Riaditeľ :
Email:
Web stránka:

Hlavná 1005/16, 924 01 Galanta
031/ 780 43 36
Mgr. Beáta Reisingerová
spektrum@cvcga.edu.sk
www.cvcsga.edupage.org

a) údaje o počte detí a mládeže
- CVČ navštevovalo 228 detí a žiakov v 29 záujmových útvaroch.
b) údaje o zamestnancoch
- v CVČ je zamestnaných: 6 pedagogických a 2 nepedagogickí zamestnanci, všetci pedagogickí
zamestnanci sú kvalifikovaní.
c) údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti
– krúžky, kurzy, súťaže, kluby, práca s talentami
Počet záujmových útvarov (stav k 30.06.2012)
jazyky spoloč. kultúra telovýchova informatika
vedy
a
umenie
1
8
7
8
4
1
2
2
1

1. počet ZÚ
z toho vedené
extern.pracovníkmi
2. počet členov ZÚ
5

88

70

31

22

22

rodičia spolu
a deti
1
-

29
6

12

228

Počet organizovaných podujatí

Aktivity a prezentácia zariadenia na verejnosti:

spol.
vedná
mestské 18
obvodn 1
é
krajské 1
+
región.
celoslo venské
prázdni 5
nové
servis * 15
spolu
38
deti
1137

kultúrna
2

jazyky
5

3

OBLASŤ
prírodoved- informatika
ná
1
10
-

telovýchova
4
27

spolu

-

-

4

8

23
45

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

7

2
8
245

5
43

10
537

2
11

4
39
2161

19
102
4134

mládež 145
52
21
23
3
534
dospelí 542
119
59
145
2
766
spolu
1824
416
123
705
16
3461
*výpomoc iným organizáciám, školám a pod., pri organizovaní ich podujatí
Poznámka: tabuľka neobsahuje podujatia organizované počas leta 2012

778
1633
6545

Počet
účastníkov

-

Pravidelná záujmová činnosť
-bola zameraná na rôzne druhy záujmovej činnosti. Najväčší rozmach zaznamenali záujmové
krúžky mažoretiek a moderného tanca. Mažoretky sa v priebehu školského roka zúčastňovali
viacerých súťaží na Slovensku a v Čechách. V kategórii sólo získali I. a II miesto na
medzinárodnej súťaži v Sobotišti. Na majstrovstvách Slovenska v kategórii solo kadet obsadili 3.
miesto v Sabinove. Na 4. ročníku regionálnej súťaže Zlatá palička súbory Mini Karkulky, súbor
Karkuliek a Pink získali spolu 2x zlato, 2x striebro a 2x bronz. Práca s talentovanou mládežou v
rámci kurzu i regionálnej súťaže POP-ARÉNA je významná. Tento rok sa konal XVII. ročník
súťaže. Záujmové útvary PC pracovali počas celého roka. Súbory mažoretiek a moderného tanca,
ako aj speváci POP-ARÉNY vystupovali na podujatiach mesta.
Klubová činnosť
- sa zameriava okrem aktivít priamo v meste i na činnosť v okrajových a miestnych častiach:
v Nebojsi, Hodoch, Javorinke a na Sídlisku Sever formou klubových stretnutí. Aktivity v
Hodoch, Javorinke a na Sídlisku Sever sú neoddeliteľnou súčasťou práce CVČ.
Príležitostná záujmová činnosť
V septembri 2011 CVČ Spektrum v rámci propagácie činnosti záujmových útvaroch
organizovalo Deň otvorených dverí. V školskom roku 2011/2012 vydalo už XVIII. ročník
informačného bulletinu Spektráčik, v ktorom informovalo širokú verejnosť o aktivitách
zariadenia. K tradične úspešným podujatiam patrí regionálna súťaž v speve populárnej piesne
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POP-ARÉNA, ktorej XVII. ročník organizovaný v máji, tradičné podujatia ako Detské Vianoce,
Sviatky jari, viazanie adventných vencov, výroba pozdravov k MDŽ, MDD a pod. Školské
zariadenie v tomto školskom roku štvrtýkrát organizovalo regionálnu súťaž Zlatá palička pre
súbory mažoretiek a tanečné súbory. Podieľalo sa i na príprave viacerých mestských podujatí:
Mestský karneval, Beh Galantou, detský blok na Galantských trhoch.
Okrem vymenovaných činností treba spomenúť spoluprácu CVČ - Spektrum s Krajským
školským úradom v Trnave, v rámci ktorej organizuje okresné, regionálne a krajské kolá
niektorých predmetových súťaží a olympiád.
Prázdninová činnosť
bola v lete 2012 zameraná na organizovanie:
- 5 mestských táborov v SZČ Nebojsa
- 2 sústredenia mažoretiek v CVČ - Spektrum
- mestských podujatí, hlavne na Sídlisku Sever (futbalový turnaj, veselá olympiáda, kultúrnošportový deň rodín v Nebojsi )
- zabezpečenie detského a mládežníckeho bloku zábavných aktivít v rámci Galantských trhov.
d) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach škôl
Zabezpečenie spotrebného materiálu ako aj materiálno–technické vybavenie zariadenie rieši
z vlastných finančných prostriedkov. Poplatok, ktorý sa vyberá od členov záujmových útvarov
a súborov, je využitý na činnosť záujmových útvarov vo forme ich materiálno–technického
vybavenia. V sledovanom školskom roku školské zariadenie zrekonštruovalo sociálne zariadenie
na prízemí budovy v Galante.
Ako prvoradé úlohy zariadenie udáva: dokončenie opravy statiky, výmenu okien, opravu strechy.
Ku komplexnej rekonštrukcii je spracovaná projektová dokumentácia a čaká sa na uverejnenie
výzvy.
e) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
- informácie o týchto údajoch sú súčasťou správy školského zariadenia, ktoré sa nachádza na
webovej stránke školy.
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6. Financovanie škôl a školských zariadení v kalendárnom roku
2011
Financovanie základných škôl je postavené na normatívnom princípe, školy sú
financované podľa počtu žiakov, personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho
procesu. Krajský školský úrad v Trnave (ďalej len „KŠÚ“) na základe rozdelenia finančných
prostriedkov Ministerstvom školstva SR (ďalej len „MŠ SR“) poukazuje preddavok bežných
výdavkov na prenesené kompetencie pre školy na účet mesta zriadený zvlášť pre účely školstva.
Porovnanie normatívneho financovania v základných školách v rokoch 2010 a 2011:
Mzdy a odvody

Základné školy
Spolu:

Prevádzkové
náklady
2010
2010
1 549 253
361 600
1 910 853

Mzdy a odvody

Prevádzkové
náklady
2011
2011
1 541 0469
371 077
1 912 546

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení sa skladajú z príspevkov od zákonných
zástupcov detí a žiakov v zmysle VZN mesta Galanta č. 49/2009 o výške mesačného príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov.... a z prenájmov vlastných priestorov
v zmysle VZN mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. V roku
2011 školy a školské zariadenia prijali finančné prostriedky nasl.:
Vlastné príjmy
73 092
57 154
37 914
15 461
183 621

Základné školy
Materské školy
Základné umelecké školy
Centrum voľného času
Spolu:

Od 1. 1. 2005 sú materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času,
školské jedálne a školské kluby detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí financované
prostredníctvom podielových daní. Finančné prostriedky z výnosu dane nie sú účelovo viazané
a obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov rozhodujú o ich použití autonómne.
Z rozpočtu mesta Galanta na rok 2011 boli poskytnuté prostriedky na originálne kompetencie
školstva v nasledovných kategóriách:
- mzdy, odvody, prevádzkové náklady MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ, ŠKD
1 447 412
- školské programy
8 700
- riešenie havarijných stavov škol. objektov
27 745
- rekonštrukcia školských objektov
50 000
- príspevok pre Súkromnú MŠ
3 400
Spolu:

1 537 257

25

MŠVVaŠ SR poskytlo ďalšie (tzv. nenormatívne) finančné prostriedky nasledovne:
- vzdelávacie poukazy na činnosť záujmových útvarov ZŠ a CVČ
33 264
- doprava žiakov ZŠ v školskom obvode za rok 2011
18 029
- príspevok deťom v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením
21 798
povinnej školskej dochádzky
- odchodné
4 021
- školský úrad
12 519
______________________________________________________________________________
Spolu:
89 631

Štátne dotácie z MPSVaR SR boli poskytnuté deťom a žiakom v hmotnej núdzi nasledovne:
- na stravovanie
8 154
- na školské pomôcky
2 573
______________________________________________________________________________
Spolu:
10 727

6.1 Vzdelávacie poukazy
Realizáciu systému financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami
a školskými zariadeniami prostredníctvom vzdelávacích poukazov ustanovuje zákon č.597/2003
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a Smernica č. 6/2007-R z 29. mája 2007 o vzdelávacích poukazoch. Vzdelávací
poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu pre jedného žiaka základnej alebo strednej
školy. Hodnotu poukazu určuje MŠVVaŠ SR, ktorá sa nezmenila ani v školskom roku
2011/2012, predstavovala 28 €.
Počet vydaných poukazov v hodnotenom období na ZŠ v meste:
(počet žiakov k 15. 9. 2011)
z toho na ZŠ Sídl. SNP
ZŠ Štefánikova ul.
ZŠ Gejzu Dusíka
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM

655
299
301
337

Počet uplatnených poukazov na ZŠ a CVČ (za celý hodnotený školský rok):
z toho na
ZŠ Sídl. SNP
ZŠ Štefánikova ul.
ZŠ Gejzu Dusíka
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM
CVČ – Spektrum

1 161
268
189
360
328
16
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1 592

6.2 Kultúrne poukazy 2012
Grantový program Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR je určený na podporu
sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, študentom stredných škôl
a pedagogickým zamestnancom týchto škôl.
Všetky základné školy v pôsobnosti mesta Galanta sa zaregistrovali do programu
Kultúrne poukazy 2012. Poskytnutý finančný poukaz zo štátneho rozpočtu pre jedného žiaka,
študenta či učiteľa je v hodnote 6 €, ktorý je zložený zo šiestich kultúrnych poukazov v hodnote 1
€ . Tieto poukazy prijímajú kultúrne inštitúcie za účelom návštevy ľubovoľného predstavenia.
Cieľom programu je podporiť kladný vzťah detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym
hodnotám a vytvoriť podmienky pre aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní.
Počet vydaných kultúrnych poukazov pre žiakov a učiteľov v hodnotenom období
v základných školách v pôsobnosti mesta Galanta bolo:
1687 ks
Podľa škôl nasledovne:
žiaci
ZŠ Sídl. SNP:
658
ZŠ Štefánikova ul.:
302
ZŠ Gejzu Dusíka:
268
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM: 337

učitelia
47
23
20
32

7.
Informácie o riešení stavu zanedbávania povinnej školskej dochádzky
v meste Galanta
Mesto Galanta podľa § 6 ods. 4 zákona o štátnej správe vykonáva štátnu správu v prvom
stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania
starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka. V zmysle § 37 zákona o štátnej správe, ak
zákonný zástupca dieťaťa ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého alebo zanedbáva
starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neospravedlnene vynechá
viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku sa považuje za priestupok
a možno mu uložiť pokutu až do 331,50 € v priestupkovom konaní. Ak počet vymeškaných
neospravedlnených hodín viacnásobne prekračuje hranicu 60 hodín v príslušnom školskom roku,
podľa usmernenia Okresnej prokuratúry Galanta, napĺňa z hľadiska závažnosti jeho následkov
materiálne znaky trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 Trestného
zákona a postúpi sa vec na začatie trestného stíhania.

Oddelenie ŠkKaŠ MsÚ v Galante v zmysle zákona postupovalo nasledovne:
1. Na základe oznámení ZŠ o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky (v ktorom sú zároveň
uvedené aj vykonané opatrenia zo strany školy) oddelenie ŠkKaŠ MsÚ predvolávalo na pohovor
rodičov, zákonných zástupcov. Ak počet vymeškaných neospravedlnených hodín za jeden mesiac
bol vyšší ako 15 hodín odd. SVZaB MsÚ na základe oznámenia ZŠ oznámilo túto skutočnosť
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ÚPSVaR za účelom pozastavenia priamej výplaty rodinných prídavkov rodičom, zákonným
zástupcom.
Takto pozastavené finančné prostriedky boli poskytnuté mestu ako osobitnému príjemcovi na
úhradu nákupu potravín, ošatenia, hygienických potrieb dieťaťa, ktoré súvisia s jeho výchovou
a výživou.
2. Na základe pohovoru sa vyhotovila zápisnica a sledovala sa náprava, ktorá by mala nastať
v dochádzke žiaka v nasledujúcich mesiacoch.
3. Ak náprava nenastala a počet neospravedlnených vymeškaných hodín za školský rok bol vyšší
ako 60 hodín postupovali sme podľa § 37 zákona o štátnej správe a vydali sme rozhodnutia
o udelení pokuty.
Stavy sa sledovali pravidelne každý mesiac počas celého školského roka na základe písomných
hlásení škôl a postupovalo sa podľa platnej legislatívy.

Riešenie záškoláctva v školskom roku 2011/2012
Od septembra 2011 bolo evidovaných 8 prípadov. Priama výplata rodinných prídavkov
rodičovi bola pozastavená v 7 prípadoch. Medzi záškolákmi evidujeme šiestich, ktorí už aj
v predošlom školskom roku zanedbávali povinnú školskú dochádzku.
Stav o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky podľa škôl:

Škola

Počet vymeškaných neosprav. hodín
za šk. rok 2011/2012

Z toho nahlásených na
oddelenie ŠkKaŠ
ZŠ Štefánikova
1781
467
ZŠ SNP
414
265
ZŠ Z. Kodálya
271
0
ZŠ Gejzu Dusíka
233
104
Špeciálna ZŠ
102
102
(nenahlásené na Odd. ŠkKaŠ MsÚ sú tie prípady, ktoré školy nahlásili na príslušné obecné
úrady podľa trvalého pobytu zákonných zástupcov a ktoré nepresahujú 15 vym. hodín za mesiac
u jedného žiaka)
Spolu

Najvyšší celkový počet vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín za školský rok t.j.
1781 hodín evidujeme v ZŠ Štefánikova. Zapríčinili to hlavne žiaci s trvalým pobytom mimo
území Galanty. Oznámenia o záškoláctve školy zasielajú príslušným obecným úradom a
ÚPSVaR v Galante.
Najnižší počet vymeškaných neospravedlnených hodín sme evidovali v ZŠ Gejzu Dusíka –
233 hodín.
S vysokým počtom vymeškaných neospravedlnených hodín v danom školskom roku sme sa
stretli u detí z neúplných rodín a hlavne u detí z rodín v hmotnej núdzi.
Porovnávali sme počet vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín z dôvodu
zanedbania povinnej školskej dochádzky za jednotlivé školské roky na území mesta.
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Školský rok

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

902 hodín
2548 hodín
5987 hodín
4200 hodín
4834 hodín (z toho 755 hodín ŠZŠ)
2799 hodín

Spolupráca s rodičmi, ktorých deti zanedbávali školskú dochádzku za školský rok
2011/2012 na území Galanty, až na niektoré stále opakujúce sa prípady bola v tomto roku
uspokojivá. Je dobrá spolupráca v nahlasovaní záškoláctva zo strany našich základných škôl.
Mestom je spracovaný Projekt prevencie protispoločenskej činnosti mládeže
s dôrazom na problematiku záškoláctva a požívania alkoholu a tabakových výrobkov na
území mesta. Tento projekt je jednou z aktivít, ktoré mesto uskutočňuje za účelom
predchádzania protispoločenským javom u mládeži. Zaoberá sa aj riešením problematiky
záškoláctva. V úzkej súčinnosti oddelení ŠkKaŠ, ÚSVaZ MsÚ, MsP, koordinátorov pre
prevenciu drogových závislostí v ZŠ a SŠ v meste a kurátormi je vypracovaný harmonogram
kontrol žiakov. Námatkovo sa kontrolujú reštauračné zariadenia, herne, verejné zariadenia a
priestranstvá. Koordinátori tohto projektu sa zhodli, že projekt má svoj význam a opodstatnenie,
preto odporúčajú pokračovať v ňom aj v ďalšom školskom roku.

Záver
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení v pôsobnosti mesta Galanta za školský rok 2011/2012 bola predložená MsZ Galanta
dňa 27.9.2012 a po schválení zastupiteľstvom zverejnená na stránke mesta www.galanta.sk.
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