Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 26.02.2018
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Schválený rozpočet mesta na rok 2018-školstvo
2. Vyhodnotenie zaslaných projektov v zmysle Výzvy č.3 pre oblasť „Vzdelávanie a výchova
detí a mládeže – školstvo“
3. Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka 2017/2018
4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
5. Rôzne
Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných, oboznámil
ich s programom zasadnutia a zároveň požiadal o preloženie bodu č. 2 na záver z dôvodu
rozsiahlosti. Členovia s návrhom predsedu súhlasili a program bol jednomyseľne
odsúhlasený.
1. Schválený rozpočet mesta na rok 2018 – školstvo
Materiál bol členom odoslaný v elektronickej podobe.
Mgr. Lívia Gešková – informovala členov o schválenom rozpočte na rok 2018 pre oblasť
školstva a zároveň podotkla, že v návrhu bolo aj 25 000 € na zriadenie triedy v materskej
škole na Sídl. Sever, ktoré boli neskôr v návrhu rozpočtu posunuté pod čiaru finančnou
komisiou /to znamená, že zatiaľ nie sú schválené/. Momentálne je stúpajúca tendencia záujmu
o umiestnenie detí do materských škôl. Už aj v tomto školskom roku máme nadstav v triedach
materských škôl. Na Sídl. Sever pribúdajú mladé rodiny, stavajú sa nové bytovky a aj preto je
škoda, že tieto financie neboli zaradené do rozpočtu školstva na rok 2018. V navrhnutej sume
zatiaľ neboli zahrnuté finančné prostriedky na pracovné sily, ktoré bude potrebné prijať
v prípade otvorenia triedy.
Mgr. Andrej Tábori – aké sú prognózy do ďalších rokov?
Mgr. Lívia Gešková – zistili sme, že budúci rok bude tiež silný z dôvodu spomínanej
výstavby nových bytov a veľkého záujmu rodičov o umiestnenie detí. Samozrejme všetko
závisí aj od iných okolností, ako je odklad povinnej školskej dochádzky a počtu detí, ktoré
nastupujú do 1. ročníka.
Komisia školstva berie na vedomie informáciu o schválenom rozpočte mesta na rok 2018 –
školstvo. Zároveň žiada mesto o poskytnutie informácií do najbližšieho zasadnutia komisie
školstva, odkiaľ sa budú čerpať finančné prostriedky na zriadenie triedy v MŠ, Sídl. Sever,
ktorej otvorenie komisia zároveň podporuje.
2. Informatívna správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka
2016/2017
Informatívna správa bola zaslaná členom komisie elektronickou formou.
Predseda komisie školstva odovzdal slovo metodikovi školstva, aby informoval členov
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka 2017/2018.
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Mgr. Juraj Bottka - informoval prítomných, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo
k zlepšeniu prospechu žiakov, ale zároveň došlo k zhoršeniu správania žiakov, čoho dôkazom
je aj vyšší počet znížených známok zo správania. Taktiež opäť stúpol aj počet vymeškaných
neospravedlnených hodín v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom.
Komisia školstva berie na vedomie informatívnu správu o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch za I. polrok šk. roka 2017/2018 .
3. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Žiadosť MŠ, Nová doba o finančné prostriedky bola členom komisie zaslaná elektronicky.
Predseda komisie informoval prítomných o žiadosti MŠ, Nová doba, kde došlo k poškodeniu
elektrických rozvodov.
Komisia školstva jednomyseľne schválila poskytnutie finančných prostriedkov na
odstránenie havárie na elektrických rozvodoch v Materskej škole na ulici Nová doba vo
výške 93 €.
3. Vyhodnotenie zaslaných projektov v zmysle Výzvy č.3 pre oblasť „Vzdelávanie
a výchova detí a mládeže – školstvo“
Podklady boli zaslané všetkým členom komisie elektronickou formou.
PaedDr. Peter Černý – navrhol, aby na Výzvu č. 3 bolo vyčlenených 6 500 € a zvyšných
3 500 € bolo prerozdelených v ďalšej časti Výzvy na talentovaných žiakov. Zároveň pristúpil
k návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov na základe jednotlivých žiadostí, a na záver
dal priestor na diskusiu.
Členovia súhlasili s prerozdelením finančných prostriedkov, ale navrhli z 3 500 ešte 500 €
prerozdeliť na jednotlivé projekty, ktoré majú svoju tradíciu.
Komisia školstva prerokovala a vyhodnotila zoznam podaných projektov zmysle Výzvy č. 3
a odsúhlasila ich rozdelenie vo výške 7 000 €. Suma 3 000 € bola vyčlenená na podporu
talentovaných žiakov.
Rozdelenie dotácií - Viď príloha.
4. Rôzne
Mgr. Lívia Gešková – informovala členov o pripravovanom podujatí osláv „Dňa učiteľov“,
ktoré sa uskutoční 28. marca 2018 v Renesančnom kaštieli v Galante o 17.00 hod. Členov
srdečne pozvala a zároveň informovala, že pozvánky im budú ešte poslané. Poznamenala, že
oddelenie v rozpočte na rok 2018 na túto akciu má oproti návrhu a výdavkov podľa
predošlých rokov znížený rozpočet, ktorý pri zachovaní doterajšej úrovni nebude postačujúci.
Členovia komisie jej poradili požiadať Finančnú komisiu a následne MsZ o navýšenie
rozpočtu v nasledujúcej úprave.
PaedDr. Peter Černý – v rámci pripravovaného podujatia informoval členov o návrhu na
ocenenie pani Pajtášovej, ktorá dlhé roky pôsobila na Základnej škole Gejzu Dusíka v Galante
a zároveň sa dožíva životného jubilea.
Príloha: Rozdelenie dotácií

V Galante, dňa 05.03.2018
Zapísal: Mgr. Juraj Bottka

PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie
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Rozdelenie dotácií pre oblasť školstva
Zoznam podaných projektov v zmysle výzvy č.3 - žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť školstva
Názov zariadenia
P. č.
1
2
3
4
5
6
7

8

Termín a miesto realizácie projektu

ZUŠ - štvrť SNP
ZUŠ - štvrť SNP

GABI 2018
Absolvenstská výstava 2018

marec 2018
jún,júl,august 2018

MŠ - Nová doba
MŠ - Nová doba
Armáda Spásy na Slovensku

Maturita predškoláka
Z rozprávky do rozprávky
Detský klub AS Galanta
Zahrajme sa na divadlo
Zlatá palička, X. ročník

jún 2018
jún 2018
AS Galanta, 1.1.2018 - 31.12.2018
26.4.2018

MŠ - Clement. sady
CVČ-Spektrum Galanta

ŠH Galanta, 19.05.2018
31. mája 2018 Nebojsa
1. jún 2018 Futbalový turnaj O pohár primátora
1. jún 2018 Javorinka
2. júna 2018 Galanta - mestský park

CVČ- Spektrum Galanta

Celomestské oslavy MDD

CVČ-Spektrum Galanta

Súťaže mažoretiek a súťažné kostýmy:
Majstrovstvá Slovenska - Hlohovec
Prešporský pohár - Bratislava
Merci Pohár - Záhorská Ves

4.-6. máj 2018 - Hlohovec
26. máj 2018 - Bratislava
9. jún 2018 - Záhorská Ves

Keď nás byť v škole a s kamarátmi baví

ZŠ, Štvrť SNP Galanta, september-december 2018

Školský systém - pohľad do minulosti a vízia
budúcnosti

ZŠ Štvrť SNP Galanta, sept.- dec. 2018

9
10 ZŠ Štvrť SNP
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Názov projektu

ZŠ Štvrť SNP

12 ZŠ Štvrť SNP

3. ročník ľahkoatletickej súťaže žiakov
ZŠ štvrť SNP Galanta, máj 2018
mladšieho školského veku škôl mesta Galanta

13 ZŠ Štvrť SNP

Olympijská dúha

ZŠ Štvrť SNP Galanta, máj 2018

14
15
16
17
18

ZŠ Štvrť SNP

Akadémia: Milujem Slovensko

ZŠ Štvrť SNP Galanta, január - jún 2018

ZŠ - Z. Kodálya
ZŠ - Z. Kodálya
ZŠ - Z. Kodálya
ZŠ-Štefánikova

šk.časopis DIAKSZÓ
Aby sa nám deti netúlali
Mládež spieva
Chemický jarmok
Turnaj vo volejbale pre žiakov a škôl v meste
Galanta

január -december 2018
ZŠ Z. Kodálya s VJM, 2.07.2018-13.07.2018
apríl 2018
ZŠ, Štefánikova, máj 2018

Inovatívne vzdelávanie

marec - november 2018

Detská športová olympiáda - XXI.ročník
Vrchnákové kráľovstvo
Pohybom ku zdraviu
Proti drogovým závislostiam

1.6.2018
máj-jún 2018
MŠ, Štvrť SNP elok. tr. Úzka SNP

19 ZŠ-Štefánikova
20 ZŠ - G. Dusíka
21 MŠ - Sever

22 MŠ - Nová doba sVJM
23 MŠ - SNP, elok. tr. Úzka
24 MŠ - SNP

ZŠ, Štefánikova, október 2018

MŠ, Štvrť SNP, MsKS, máj 2018

Spolu:

PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie

Schválená
výška
dotácie v €

200,00
100,00
200,00
300,00
0
100,00
500,00

500,00

500,00
150,00
200,00
250,00
200,00
300,00
150,00
1500,00
100,00
150,00
150,00
500,00
350,00
300,00
150,00
150,00
7 000,00

