Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 21.05.2018
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Pripravované letné aktivity CVČ
2. Vyhodnotenie zápisu detí do I. ročníkov ZŠ na šk. rok 2018/2019 v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Galanta
3. Prerokovanie žiadostí na opravu a údržbu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Galanta
4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
5. Rôzne
Otvorenie
PaedDr. Peter Černý - predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných členov,
vedúcu oddelenia spoločenských služieb Mgr. Líviu Gešková, metodika školstva Mgr. Juraja
Bottku. Členov komisie oboznámil s programom zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne
schválený.
1. Pripravované letné aktivity CVČ
Materiál bol zaslaný všetkým členom elektronickou formou.
Predseda komisie odovzdal slovo Mgr. Lívii Geškovej
Mgr. Lívia Gešková – na základe preposlaného materiálu máte možnosť vidieť aktivity,
ktoré pripravuje CVČ počas prázdnin. Aj v tomto roku pripravujú hlavne tábory počas letných
prázdnin, o čo je veľký záujem.
Komisia školstva berie na vedomie pripravované letné aktivity CVČ.
2. Vyhodnotenie zápisu detí do I. ročníkov ZŠ na šk. rok 2018/2019 v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Galanta
Materiál bol zaslaný všetkým členom elektronickou formou.
PaedDr. Peter Černý – odovzdal slovo vedúcej oddelenia, aby informovala o zápise na šk.
rok 2018/2019.
Mgr. Lívia Gešková – na základe preposlanej tabuľky je možné vidieť, koľko detí prišlo
k zápisu na jednotlivé školy. Zmena nastala na Základnej škole Gejzu Dusíka, kde sa po
dodatočnom doložení žiadosti o navýšenie počtu tried v prvom ročníku pre školský rok
2018/2019 otvoria 3 triedy, z dôvodu vyššieho počtu zapísaných detí. V Základnej škole na
Štefánikovej ulici boli plánované 2 triedy, ale v tomto roku sa nenazbieralo toľko detí, takže
v školskom roku 2018/2019 otvoria iba jednu prvácku triedu. V konečnom dôsledku v 4
školách spolu budeme mať rovnaký počet tried, ako minulý školský rok.
Mgr. Jozef Gál – na základnej škole Gejzu Dusíka je zapísaných 70 detí a preto sa chcem
informovať, či nepresiahneme zákonom stanovené počty detí v triedach a čo bude s deťmi,
ktoré nie je možné prijať z kapacitných dôvodov?
Mgr. Lívia Gešková – v tabuľke sú uvedené aj deti, ktoré budú mať odklad, takže zákonom
stanovený počet žiakov na triedu nepresiahneme a rodičia sú informovaní riaditeľmi
o voľných miestach na našich ďalších školách.
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Komisia školstva berie na vedomie informáciu o počte detí zapísaných do 1. ročníkov
ZŠ na šk. rok 2018/2019.
3. Prerokovanie žiadostí na opravu a údržbu škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta.
Materiál bol zaslaný všetkým členom elektronickou formou.
Predseda komisie požiadal Mgr. Lívii Geškovú o informovanie členov komisie o vyčlenených
finančných prostriedkoch na opravy a údržbu, nakoľko to bolo z počiatku 70 000 € a teraz je
to 60 000 €.
Mgr. Lívia Gešková – komisia školstva na svojom zasadnutí schválila na rok 2018 finančné
prostriedky vo výške 70 000 € a následne na finančnej komisii a na MsZ bola schválená
čiastka 60 000 €. Každá škola bola oslovená, aby podala žiadosť na plánované opravy počas
letných prázdnin, na základe čoho bola vypracovaná tabuľka. Riaditelia boli informovaní, že
komisia sa bude snažiť riešiť opravy komplexne, aby budovy neboli stále len dočasne
opravované.
Mgr. Andrej Tábori – navrhol, aby v MŠ, Štvrť SNP boli poskytnuté finančné prostriedky
na opravu fasády z dôvodu rozsiahlych prasklín na fasáde.
Mgr. Lívia Gešková – na MŠ, Štvrť SNP je podaný projekt na zateplenie budovy, ale po
konzultácii s projektovou manažérkou by oprava nemala ovplyvniť projekt v prípade
úspešnosti.
Mgr. László Benkovics – CVČ dostalo finančné prostriedky na presťahovanie a viem, že
nejaké finančné prostriedky boli vrátené. Prečo tieto prostriedky nevyužili na maľovku ?
PaedDr. Peter Černý - navrhol, aby komisia prešla postupne všetkými žiadosťami
a následne sa rozdiskutovali.
Navrhované rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé opravy:

P.č. zariadenie:

Žiadosti

poskytnuté MsÚ

1.

MŠ, Nová doba

rekonštrukcia pavilónu B

17 459,00 €

2.

MŠ , Štvrť SNP

zateplenie a oprava fasády

7 000,00 €

3.

ZŠ, Štefánikova

4.

ZŠ, Štvrť SNP

1. oprava vonkajšej fasády školy
2. maľovanie telocvične školy
1. výmena podlahovej krytiny na chodbe 1.
stupňa blok C1- na poschodí
2. Výmena podlahovej krytiny v kuchyni prípravovňa a príslušná chodba
3. Výmena podlahovej krytiny v kuchyni

5.

ZŠ, Zoltána Kodálya sVJM Kodály Zoltán Alapiskola

Rekonštrukcia sociálnych zariadení

6.

Materská škola - Óvoda,
Česká 1453

Oprava schodov v Hodoch

10 002,00 €
4 000,00 €
3 000,00 €
5 000,00 €
12 238,00 €
1 286,00 €

Členovia komisie školstva jednomyseľne hlasovali za navrhované rozdelenie finančných
prostriedkov.
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Komisia prerokovala na svojom zasadnutí jednotlivé žiadosti a odsúhlasila poskytnutie
finančných prostriedkov v danej výške. Zároveň žiada riaditeľov škôl, aby všetky
opravy boli zrealizované do začiatku školského roka 2018/2019.
4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Materiál bol odoslaný všetkým členom elektronickou formou.
Predseda komisie informoval prítomných o 2 žiadostiach
1. žiadosť ZŠ Zoltána Kodálya – Kodály Zoltán Alapiskola – výmena osvetľovacích
telies v telocvični
2. žiadosť ZUŠ, Štvrť SNP – stavebné úpravy v oplotení, ktorá bola na oddelenie
spoločenských služieb doručená 21.05.2018
Mgr. Jozef Gál – žiadosť ZŠ Zoltána Kodálya je opodstatnená, vieme, aké to je pracovať pod
zlým osvetlením, lebo tento problém sme mali ja my, ale výmenu sme realizovali z vlastných
zdrojov.
PaedDr. Peter Černý – momentálne prichádza letné obdobie, kedy sa môžu vyskytnúť
nepredvídateľné havárie a preto by som počkal a k žiadosti sa vrátil v októbri.
Predseda komisie dal hlasovať o jednotlivých žiadostiach.
1. žiadosť ZŠ Zoltána Kodálya – Kodály Zoltán Alapiskola – výmena osvetľovacích
telies v telocvični
Komisia školstva jednohlasne schválila poskytnutie finančných prostriedkov na výmenu
osvetľovacích telies v telocvični ZŠ Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola
vo výške 4 354,00 €.
2. žiadosť ZUŠ, Štvrť SNP – stavebné úpravy v oplotení
2 – za
5 - sa zdržali hlasovania
Komisia školstva neschválila poskytnutie finančných prostriedkov na stavebné úpravy
v oplotení na ZUŠ, Štvrť SNP.
5. Rôzne
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných o zápise v MŠ, ktorý prebiehal 2.5. 2018 4.5.2018. Poďakovala sa členom komisie školstva za odsúhlasenie finančných prostriedkov
na novovznikajúcu triedu v MŠ, Sídl. Sever. Zároveň ich informovala, že pomocou novo
otvorenej triedy sa podarilo umiestniť všetky deti v 5 materských školách, ktoré
k 1. septembru 2018 dosiahnu 3 roky.
Mgr. Jozef Gál – informoval prítomných o atletickej súťaži – 3. ročník GA atletických hier,
ktorú realizovala Základná škola, Štvrť SNP.
PaedDr. Peter Černý sa poďakoval za účasť a stanovil najbližšie zasadnutie komisie
školstva dňa 18.06.2018 o 14:00 hod.
V Galante, dňa 23.05.2018
Zapísala: Mgr. Juraj Bottka

PaedDr. Peter Černý v.r.
predseda komisie
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