Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 27.08.2018
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)

Program:
1.
2.
3.
4.

Analýza hospodárenia mesta za I. polrok 2018 – oblasť školstva
Prerokovanie žiadostí na Výzvu č. 3/2 – dotácia na podporu talentovaných žiakov
Informatívna správa o stave záškoláctva
Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
5. Rôzne
Otvorenie
PaedDr. Peter Černý privítal prítomných členov komisie školstva, vedúcu oddelenia
spoločenských služieb, metodika školstva a poprial im všetko dobré do nového školského roka.
Zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia komisie školstva, ktorý bol jednohlasne
schválený.
1. Analýza hospodárenia mesta za I. polrok 2018 – oblasť školstva
Materiál bol odoslaný mailovou formou všetkým členom komisie spolu s pozvánkou.
Predseda komisie odovzdal slovo vedúcej OSS Mgr. Lívii Geškovej, ktorá následne podrobne
informovala členov komisie o hospodárení mesta s finančnými prostriedkami za I. polrok 2018
v oblasti školstva.
PaedDr. Peter Černý – spomenul , že vďaka finančnej podpory od OZ Spectra sa podarilo
v Gymnáziu Janka Matúšku zriadiť dve perfekte vybavené odborné učebne. Požiadal vedúcu
oddelenia, aby tlmočila poďakovanie vedeniu OZ Spectra.
Mgr. Lívia Gešková – pripravujeme návrh na úpravu rozpočtu o navýšenie finančných
prostriedkov na personálne zabezpečenie novootvorenej triedy na Sídl. Sever, MŠ – Óvoda.
Komisia školstva berie na vedomie Analýzu hospodárenia mesta za I. polrok 2018 – oblasť
školstva a odporúča tento materiál predložiť na rokovanie MsZ v Galante v predloženom
rozsahu.
2. Prerokovanie žiadostí na Výzvu č. 3/2 – dotácia na podporu talentovaných
žiakov
Materiál bol zaslaný členom komisie elektronickou formou spolu s pozvánkou.
Predseda komisie odovzdal slovo vedúcej OSS Mgr. Lívii Geškovej.
Mgr. Lívia Gešková – rozpočtovaných bolo 10 000 € na jednotlivé projekty, ktoré boli na
základe žiadostí jednotlivých škôl a školských zariadení v zmysle Výzvy č. 3 prerozdelené
komisiou školstva vo výške 7 000 €. Zostatok finančných prostriedkov bol určený na Výzvu č.
3/2 – Talentovaní žiaci, na základe ktorej reflektovali 3 základné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Galanta. ZŠ Štvrť SNP podala dve žiadosti, ZŠ Gejzu Dusíka a ZŠ,
Štefánikova ulica po jednej žiadosti.
Mgr. László Benkovics – podľa môjho názoru žiadosti ZŠ, Štvrť SNP spĺňajú podstatu Výzvy
č. 3 – Talentovaní žiaci, kde je to zamerané na konkrétne osoby, ktoré dosiahli pekné výsledky
na Slovensku. V prípade, ak by sa schváli finančné prostriedky práve pre tieto dve žiadosti
ostali by nám finančné prostriedky a tak by sme mohli vypísať ďalšiu Výzvu.

Mgr. Jozef Gál – zdieľam názor kolegu Benkovicsa, na príprave žiakov sa zúčastňujem aj ja.
Sú to talentovaní žiaci, ktorí robia dobré meno škole a mestu aj v zahraničí. Podporujem, aby
sme vypísali ďalšiu Výzvu.
PaedDr. Peter Černý – navrhol, aby riaditelia dvoch základných škôl dopracovali svoje
žiadosti a opätovne sa zapojili do Výzvy s termínom podania žiadosti do 15.10.2018.
Komisia školstva na základe podaných žiadostí v zmysle Výzvy č.3/2 – Talentovaní žiaci
jednohlasne odsúhlasila žiadosti ZŠ, Štvrť SNP a zároveň žiada OSS, aby vypísalo novú
Výzvu s termínom podania žiadosti do 15.10.2018.
Škola
ZŠ Sídl. SNP
ZŠ Sídl. SNP
Základná škola Gejzu Dusíka
Základná škola, Štefánikova

Názov projektu
Podpora talentovaného žiaka
Podpora talentovaného žiaka
Motivácia reprezentantov
Podpora talentovaných žiakov v príprave na
športové súťaže

Schválené
300,00 €
300,00 €
0,00 €
0,00 €

3. Informatívna správa o stave záškoláctva
Materiál bol zaslaný všetkým členom komisie elektronickou formou spolu s pozvánkou.
Predseda komisie odovzdal slovo metodikovi školstva.
Mgr. Juraj Bottka – informoval prítomných o stave záškoláctva a postupe riešenia
záškoláctva OSS za školský rok 2017/2018.
Komisia školstva berie na vedomie informatívnu správu o stave záškoláctva v školskom
roku 2017/2018.
4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Materiál bol predložený členom komisie školstva na zasadnutí.
Predseda komisie informoval prítomných o dvoch žiadostiach.
V žiadosti MŠ, Nová doba sa jedná o haváriu oplotenia, ktorý bol poškodený neznámymi
páchateľmi počas Galantských trhov.
Komisia školstva jednomyseľne schválila poskytnutie finančných prostriedkov na
odstránenie havárie v MŠ, Nová doba vo výške 1 250 €
V druhej žiadosti pani riaditeľka žiada finančné prostriedky na sporáky, ktoré sú už fyzicky
a morálne opotrebované a sú v prevádzke od roku 1984. Zároveň predložil členom komisie aj
fotodokumentáciu, ktorá bola prílohou žiadosti.
Komisia školstva jednomyseľne schválila poskytnutie finančných prostriedkov na
výmenu sporákov v ŠJ na ZŠ, Štvrť SNP vo výške 5180 €.
5. Rôzne
Mgr. Lívia Gešková – informovala členov o zahájení školského roka a opravách, ktoré sa
uskutočnili počas letných prázdnin na jednotlivých školách a školských zariadeniach.
Predseda komisie sa poďakoval za účasť.
V Galante, dňa 30.08.2018
Zapísal: Mgr. Juraj Bottka

PaedDr. Peter Černý
predseda komisie

