Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 14.01.2019
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Schválenie návrhu plánu práce komisie na I. polrok 2019
2. Informatívna správa o schválenom rozpočte mesta na rok 2019 - školstvo
3. Informatívna správa o opravách a údržbách vykonaných v školách a školských
zariadeniach v roku 2018
4. Informatívna správa o čerpaní finančných prostriedkov na odstránenie havarijných stavov
v školách a školských zariadeniach za rok 2018
5. Prerokovanie návrhu Výzvy č. 3 pre oblasť „Vzdelávanie a výchova detí
a mládeže – školstvo“
6. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta
Galanta
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení mesta Galanta za šk.
rok 2017/2018
8. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
9. Rôzne

Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných
a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne schválený.
1. Schválenie návrhu plánu práce komisie na I. polrok 2019
Materiál bol členom odoslaný v elektronickej podobe.
Predseda KŠ poprosil vedúcu OSS Mgr. Líviu Geškovú o uvedenie materiálu.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla predmetný materiál, ktorý je termínovo prispôsobený
zasadnutiam MsZ v Galante.
Komisia školstva jednomyseľne schvaľuje návrh plánu práce komisie na I. polrok 2019
s pripomienkou, že keby základné školy nestihli podať správu o zápisoch na budúci šk. rok
do aprílového zasadnutia, tak uvedený bod sa presunie do programu ďalšieho zasadnutia.
2. Informatívna správa o schválenom rozpočte mesta na rok 2019 - školstvo
Informatívna správa bola zaslaná členom komisie elektronickou formou.
Predseda KŠ poprosil vedúcu OSS Mgr. Líviu Geškovú o informácie.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla pre nových členov, s akými finančnými prostriedkami sa bude
disponovať počas roka 2019 v oblasti školstva.
PaedDr. Peter Černý – navrhol opäť podporiť opravy väčších rozsahov
Mgr. László Benkovics – zaujímalo ho, či OSS obdržalo návrhy opráv zo škôl
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Mgr. Lívia Gešková – návrhy zo strany škôl dala vypracovať v roku 2017 s plánmi opráv
na nasledujúce 3 roky. Vo februári opäť požiada školy o podanie svojich žiadostí na opravy
školských budov, aby sa na marcovom zasadnutí komisie mohli rozdeliť potrebné financie.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie informatívnu správu o schválenom
rozpočte mesta na rok 2019 pre oblasť školstvo. Zároveň komisia žiada pripraviť materiál
so žiadosťami škôl na opravy a údržby na prerokovanie na marcové zasadnutie.
3. Informatívna správa o opravách a údržbách vykonaných v školách a školských
zariadeniach v roku 2018
Materiál bol členom odoslaný v elektronickej podobe.
Predseda KŠ poprosil vedúcu OSS Mgr. Líviu Geškovú o uvedenie materiálu.
Mgr. Lívia Gešková – informovala o čerpaní a vyúčtovaní poskytnutých finančných
prostriedkov, ktoré zariadenia použili na opravu a údržbu svojich budov a areálov.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie informatívnu správu o opravách
a údržbách vykonaných v školách a školských zariadeniach v r. 2018.
4. Informatívna správa o čerpaní finančných prostriedkov na odstránenie havarijných
stavov v školách a školských zariadeniach za rok 2018
Materiál bol členom odoslaný v elektronickej podobe.
Predseda KŠ poprosil vedúcu OSS Mgr. Líviu Geškovú o uvedenie materiálu.
Mgr. Lívia Gešková – informovala o vykonaných prácach na jednotlivých zariadeniach,
o čerpaní a vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov. Požiadali sme ministerstvo
školstva o pridelenie finančných prostriedkov na opravu strešného plášťa ZŠ SNP, ktoré
sa medzičasom aj opravilo z mestského rozpočtu, finančné prostriedky pre školu ministerstvo
poskytlo na konci mesiaca december.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie informatívnu správu o čerpaní
finančných prostriedkov na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach za rok 2018.
5. Prerokovanie návrhu Výzvy č. 3 pre oblasť „Vzdelávanie a výchova detí
a mládeže – školstvo“
Materiál bol členom odoslaný v elektronickej podobe.
Predseda KŠ poprosil vedúcu OSS Mgr. Líviu Geškovú o komentár.
Mgr. Lívia Gešková – informovala členov o pripravenej výzve, skonštatovala, že sa
v textovej časti zmenil termín podávania žiadostí na 22.02.2019 a poopravovali sa uvádzané
roky.
Komisia súhlasila s navrhnutým termínom.
Komisia školstva jednomyseľne schválila znenie Výzvy č. 3 pre oblasť „Vzdelávanie
a výchova detí a mládeže – školstvo“
6. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom
na území mesta Galanta
Materiál bol členom odoslaný v elektronickej podobe.
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Predseda KŠ dal slovo vedúcej OSS Mgr. Lívii Geškovej.
Mgr. Lívia Gešková – v krátkosti uviedla VZN a informovala o zmenách. Legislatívnoprávna komisia poprosila o zovšeobecnenie textovej časti predmetného VZN. Naďalej sa
bude vychádzať z počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho roka. Každý rok sa bude
meniť iba príloha k VZN.
Zmenu prílohy bude žiadať aj v tom prípade, keď MsZ schváli finančné prostriedky na
bezplatné stravovanie žiakov ZŠ. Upozornila na to, že súkromné školy nie sú zaradené do
siete škôl, preto im mesto neposkytuje financie.
PaedDr. Peter Černý – zaujímal sa, aké je aktuálne zloženie školských rád.
Mgr. Lívia Gešková – vypracuje materiál, ktorý obratom prepošle členom komisie.
Komisia školstva jednomyseľne schvaľuje návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského
zariadenia so sídlom na území mesta Galanta.
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení mesta Galanta za
šk. rok 2017/2018
Materiál bol členom odoslaný v elektronickej podobe.
Predseda KŠ poprosil vedúcu OSS Mgr. Líviu Geškovú o komentár.
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných, že mesto ako zriaďovateľ základných škôl
každoročne vypracováva správu o výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzajúc zo správ
jednotlivých škôl. Väčšie zmeny v školách nie sú, svoje aktivity neustále rozvíjajú.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
škôl a školských zariadení mesta Galanta za šk. rok 2017/2018.
8. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Predseda KŠ dal slovo vedúcej OSS Mgr. Lívii Geškovej.
Mgr. Lívia Gešková – 11. januára 2019 oddelenie spol. služieb obdržalo od MŠ Sever –
Óvoda žiadosť vo výške 200,- € na dezinfekciu vodovodného potrubia.
PaedDr. Peter Černý – spýtal sa, či sa pani riaditeľka nezmienila, či sa jedná o havarijný
stav potrubia, že by sa časom toto potrubie muselo vymeniť.
Mgr. Lívia Gešková – výmenu potrubia pani riaditeľka neplánuje. Podľa zamestnancov
vodárenskej spoločnosti by malo byť 2x prečistené potrubie dlhodobo potom v poriadku.
Komisia školstva jednomyseľne schvaľuje finančné prostriedky pre MŠ Sever – Óvoda vo
výške 187,60 € na prečistenie potrubí.
9. Rôzne
Mgr. Lívia Gešková – informovala, že mesto má záujem o vytvorenie 2 tried pre 0-3 ročné
deti /jasle/, momentálne sa hľadajú ideálne priestory na výstavbu alebo prístavbu. Takisto na
stavbu alebo prístavbu materskej školy - nutne potrebujeme otvoriť aspoň 2 triedy, hlavne ak
sa zavedie povinné predškolské vzdelávanie 5-ročných detí. Momentálne sú kapacity
v existujúcich triedach MŠ úplne vyčerpané.
Ďalším problémom je stravovanie zadarmo od 01.01.2019 pre predškolákov a od 01.09.2019
pre žiakov základných škôl. V MŠ rodičia musia priplatiť 0,27€ na dennú stranu dieťatka,
V ZŠ na 1. stupni to činí 0,01€, na 2. stupni 0,09€ za jeden obed.
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Najväčšia záťaž pre mesto bude na školských jedálňach na ZŠ, keď sa od 01.01.2019 začne
stravovať skoro 100% detí, a do jedálne bude nutné okrem iného nakúpiť potrebné
materiálové vybavenie. Zo škôl boli vyžiadané rozpočty na všetky výdavky spojené
s nadchádzajúcou zmenou, ako jednorazové tak aj mzdové.
Predseda komisie záverom prítomným poďakoval za aktívnu účasť a predbežný termín
na ďalšie zasadnutie komisie školstva ustanovil na 11.03.2019.

V Galante, dňa 14.01.2019
Zapísala: Kristína Forrová

PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie
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