Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 18.06.2018
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1.
2.
3.
4.

Vyhodnotenie činnosti komisie za I. polrok 2018
Návrh plánu práce komisie na II. polrok 2018
Prerokovanie výzvy č.3/2 – podpora talentovaných žiakov
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 členov,
vedúcu oddelenia spoločenských služieb Mgr. Líviu Geškovú, metodika školstva Mgr. Juraja
Bottku. Členov komisie oboznámil s programom zasadnutia, ktoré bolo jednomyseľne
schválené.
1. Vyhodnotenie činnosti komisie za I. polrok 2018
Predseda komisie navrhol vyplatenie odmeny pre člena komisie - odborníka z radov občanov
za I. polrok 2018 v plnej výške.
Členovia komisie jednomyseľne súhlasili s vyplatením odmeny pre člena komisie odborníka z radov občanov za I. polrok 2018 v plnej výške.
2. Návrh plánu práce komisie na II. polrok 2018
Materiál bol zaslaný všetkým členom elektronickou formou.
Predseda komisie navrhol bod č.1 - vyhodnotenie činnosti komisie z decembrového
zasadnutia presunúť do novembrového a decembrové zasadnutie vynechať.
Komisia školstva jednomyseľne schvaľuje návrh plánu práce na II. polrok 2018
v upravenej podobe.
3. Prerokovanie výzvy č.3/2 – podpora talentovaných žiakov
Materiál bol zaslaný všetkým členom elektronickou formou.
Predseda komisie odovzdal slovo Mgr. Lívii Geškovej
Mgr. Lívia Gešková - miera financovia projektov je do 70 % výšky celkových nákladov.
Termín podania žiadostí je do 31.7.2018. Zrealizovať projekty je potrebné do konca roka
2018. Celková výška finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na podporu talentovaných
žiakov je 3 000 €. Výzva bola spracovaná na základe požiadaviek z minulého roka.
Komisia školstva berie na vedomie a zároveň schvaľuje návrh výzvy č. 3/2 – podpora
talentovaných žiakov.
4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Na oddelenie spoločenských služieb neboli zaslané žiadne žiadosti na odstránenie
havarijných stavov v školách a školských zariadenia.
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5. Rôzne
PaedDr. Peter Černý sa informoval na výberové konania v školskom roku 2017/2018.
Mgr. Lívia Gešková – v školskom roku 2017/2018 prebehlo na ZUŠ, výberového konania sa
zúčastnil iba jeden kandidát Mgr. Ladislav Maťašovský, ktorého od 16.06.2018 primátor
mesta menoval do funkcie. V MŠ Sever bolo vyhlásené výberové konanie z dôvodu
predčasného odchodu do dôchodku súčasnej riaditeľky, kde sa do výberového konania
prihlásila jedna kandidátka. Otváranie obálok prebehlo a v blízkej budúcnosti sa bude konať
pohovor. Hromadné výberové konania nás čakajú v roku 2019.
PaedDr. Peter Černý sa poďakoval za doterajšiu spoluprácu a poprial prítomným príjemný
oddych a dovolenku. Najbližší termín zasadnutia určil na 27. augusta 2018 o 14.00 hod.

V Galante, dňa 19.06.2018
Zapísala: Mgr. Juraj Bottka

PaedDr. Peter Černý v.r.
predseda komisie
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