Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 18.10.2021
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školského roka 2020/2021
2. Informatívna správa o zbere údajov za školský rok 2021/2022
3. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
4. Rôzne
Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, PhD., predseda komisie, privítal na zasadnutí všetkých prítomných.
Traja členovia sa ospravedlnili. Oboznámil všetkých prítomných s programom zasadnutia,
ktorý bol jednomyseľne schválený.
1. Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školského roka 2020/2021
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Renáta Zsidóová – uviedla predmetný materiál.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie informatívnu správu o výchovnovzdelávacích výsledkoch školského roka 2020/2021 bez pripomienok.
2. Informatívna správa o zbere údajov za školský rok 2021/2022
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Renáta Zsidóová – uviedla predmetný materiál.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie informatívnu správu o zbere údajov za
školský rok 2021/2022 s pripomienkami:
- žiada OSS o doplnenie informácií o predpokladanom počte predškolákov k 01.09.2022,
- žiada vedenie mesta o poskytnutie informácií ohľadom umiestnenia predškolákov
v nasledujúcom školskom roku.

3. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach
Mgr. Renáta Zsidóová – uviedla, že na OSS momentálne nie sú žiadosti na riešenie
havarijných stavov školských objektov.
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5. Rôzne
PaedDr. Peter Černý, PhD. – oznámil, že má 2 návrhy do bodu rôzne:
1. Keď školy majú nejaké výročie, alebo pripravia kultúrny program na nejakú príležitosť,
plánovali by využiť priestory MsKS na vystúpenie. Mesto má platné VZN, kde sa určujú
podmienky a cena prenájmu. Navrhuje, aby sa upravila časť textu vo VZN, kde sú podmienky
pre SŠ, aby všetky školy na území mesta Galanta mali rovnaké podmienky, ako školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Stredné školy sú tiež súčasťou mesta, pomáhajú pri
organizovaní mestských podujatí aj inštitúciám mesta a nechceli by využívať prenajaté
priestory na komerčné účely, ani na organizáciu plesov, stužkových slávností, ale len na
kultúrne programy, ktoré by boli aj pre obyvateľov mesta.
Mgr. János Marsall – informoval, že na Gymnáziu Z. Kodálya s VJM funguje divadelný
krúžok a žiaci každoročne pripravujú nejaké divadelné predstavenie pre širokú verejnosť.
Tento rok vystupovali s muzikálom Mamma mia! v Kultúrnom dome v Tešedíkove a 5x sa im
podarilo zaplniť javisko. V decembri plánujú ďalšie vystúpenia aj v Galante a uvítali by, keby
sa im poskytla kinosála v MsKS za tú istú cenu, ako základným školám, lebo v cene je značný
rozdiel. Tiež je za to, aby sa pre všetky školy na území mesta Galanta poskytli rovnaké
podmienky pri prenajímaní priestorov v MsKS.
Ing. Štefan Marczibányi – sa opýtal, či aj pre súkromné školy by platili tie isté podmienky.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – navrhol, že pre všetky štátne školy na území mesta Galanta, na
nekomerčné účely, keď škola robí aktivity pre rodičov svojich žiakov.
Komisia školstva jednomyseľne odporúča vedeniu mesta Galanta o úpravu VZN, aby
všetky štátne školy na území mesta Galanta mali rovnaké podmienky na prenájom
priestorov v MsKS pri organizovaní školských akcií, okrem stužkových slávností a plesov
rodičov.
PaedDr. Peter Černý, PhD. – informoval zúčastnených o druhom návrhu. Žiak Gymnázia J.
Matúšku, Jakub Kozmér je reprezentantom SR v plutvovom plávaní. Je vynikajúci žiak
a športovec. Pán predseda navrhuje, aby KŠ vyšla tomuto športovcovi v ústrety, lebo
reprezentuje aj naše mesto, nielen gymnázium. Navrhuje na najbližšie zasadnutie KŠ zistiť,
aké sú možnosti v rámci KŠ na podporu úspešných a talentovaných žiakov.
Mgr. János Marsall – opýtal sa, prečo rady škôl pri základných, materských školách
a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti mesta Galanta nevedia spraviť
ustanovujúce zasadnutia, prečo sa musia nanovo voliť delegovaní zástupcovia mesta.
Mgr. Renáta Zsidóová – poskytla informácie, že v apríli roku 2020 skončilo funkčné
obdobie rád škôl pri MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ-Spektrum. Mesto Galanta vyhlásilo výzvu na
vykonanie voľby členov do rád škôl a školských zariadení v marci 2020, ale voľby nemohli
byť vykonané kvôli pandémii COVID-19. V septembri sme poskytli informácie školám
a školským zariadeniam, aby sa vykonali voľby členov a mesto musí tiež delegovať svojich
zástupcov, ktorých schváli MsZ.
Komisia školstva odporúča vedeniu mesta pripraviť návrh delegovaných zástupcov do
školských rád a materiál predložiť na ďalšom zasadnutí KŠ a následne na zasadnutie MsZ.
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Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a stanovil
termín ďalšieho zasadnutia KŠ na november 2021.

PaedDr. Peter Černý, PhD. v. r.
predseda komisie
V Galante dňa 25.10.2021
Zapísala: Mgr. Renáta Zsidóová
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