Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 26.08.2019
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Analýza hospodárenia mesta za I. polrok 2019 - oblasť školstva
2. Prerokovanie žiadostí na Výzvu č. 3/2 - dotácia na podporu talentovaných žiakov
3. Informatívna správa o stave záškoláctva za šk. r. 2018/2019
4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
5. Pripravenosť škôl na otvorenie nového školského roka 2019/2020
6. Rôzne

Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných
a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne schválený. Predstavil novú
metodičku školstva – Mgr. Renátu Zsidóovú.

1. Analýza hospodárenia mesta za I. polrok 2019 - oblasť školstva
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý – poprosil Mgr. Líviu Geškovú, aby uviedla materiál.
Mgr. Lívia Gešková – predložila analýzu za I. polrok v školstve.
PaedDr. Peter Černý – poďakoval a dodal, že finančné prostriedky, ktoré ostali z riešenia
havarijných stavov šk. objektov (bod c) dúfa, že budú stačiť do konca roka. Informoval sa,
či pri kultúrnych a športových podujatiach s partnerskými mestami (bod h) sa môže rátať
s nejakou rezervou.
Mgr. Lívia Gešková – schvaľovalo sa 5 000 €, na výdavky spoločných kultúrnych
a športových podujatí pre deti v partnerských mestách. Zatiaľ sa čerpalo menej, lebo
11-12. januára 2019 partnerské mestá boli u nás. Ešte na jeseň sa plánuje cesta do Bečeja.
Finančné prostriedky sú určené na vycestovanie mládeže.
Mgr. János Marsall – považuje príspevok na rekreačné poukazy zo strany štátu
za protiústavný a diskriminačný.

Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie Analýzu čerpania rozpočtu mesta
Galanta na úseku školstva za I. polrok 2019 bez pripomienky a odporúča tento materiál
následne predložiť na schválenie MsZ v Galante.
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2. Prerokovanie žiadostí na Výzvu č. 3/2 - dotácia na podporu talentovaných žiakov
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý – dal slovo Mgr. Lívii Geškovej, aby uviedla nasledujúci materiál.
Mgr. Lívia Gešková – informovala, že na oddelenie boli doručené dve žiadosti zo ZŠ
Štefánikova a z Gymnázia J. Matúšku. Rezerva na dotácie je 3 000 €. Požadovaná výška
dotácie je 1 245 €.
Mgr. László Benkovics – pán riaditeľ ZŠ Štefánikova by mal konkretizovať názov projektu
a vybrať si žiaka s mimoriadnymi výsledkami na celoslovenskej alebo medzinárodnej súťaži,
nie viacerých žiakov na 2. stupni ZŠ.
Mgr. Lívia Gešková – takisto chýbajú výsledky pri žiakovi z gymnázia.
PaedDr. Peter Černý – výsledky žiaka budú doložené.
Mgr. János Marsall – mažoretky ani huslistu nepripravuje ZŠ. Názov projektu je zle
naformulovaný. Pán riaditeľ by mal rozlíšiť v projekte, ktorého žiaka akou sumou odmeňuje.
PaedDr. Peter Černý – dal hlasovať za projekty zvlášť:
 dotácia vo výške 245 € - ZŠ Štefánikova: 3 hlasovali za, 1 sa zdržal hlasovania
 dotácia vo výške 1 000 € - Gymnázium J. Matúšku: jednomyseľne za.
Komisia školstva schválila dotáciu 1 245 € na podporu talentovaných žiakov.

3. Informatívna správa o stave záškoláctva za šk. r. 2018/2019
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý – dal slovo metodičke školstva.
Mgr. Renáta Zsidóová – porovnala počet neospravedlnených vymeškaných hodín za minulý
a terajší školský rok. Stav záškoláctva klesol.
PaedDr. Peter Černý – poďakoval za správu a vyjadril prekvapenie s veľkým poklesom
vymeškaných hodín.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie informatívnu správu o stave záškoláctva
za šk. r. 2018/2019.
4. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
PaedDr. Peter Černý – dal slovo Mgr. Lívii Geškovej.
Mgr. Lívia Gešková – momentálne nemáme žiadosti na odstránenie havarijných stavov.
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5. Pripravenosť škôl na otvorenie nového školského roka 2019/2020
PaedDr. Peter Černý - dal slovo metodičke školstva.
Mgr. Renáta Zsidóová - informovala prítomných, že správu podala každá MŠ aj ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta. Informovali nás, aké rekonštrukcie, obnovy,
úpravy a práce sa vykonali počas školských prázdnin. MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ sú pripravení
v oblasti materiálno-technickej aj personálnej na nový školský rok 2019/2020.
Mgr. Lívia Gešková – doplnila to s tým, že niektoré ZŠ majú problém so ŠJ. Schválené
financie na bežné výdavky sa odoslali na školy, všetko je pokúpené. Problémy sú s dvomi
veľkými dodávateľmi, ktorí sa zaviazali, že všetko dodajú do 25.07.2019, ale dodávky ešte
všetky nedorazili.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie informačnú správu s poznámkou –
sledovať zabezpečovanie ŠJ a dodávku nových zariadení do ŠJ.
6. Rôzne

Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a stanovil
termín najbližšieho zasadnutia na 07.10.2019.

PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie

V Galante, dňa 26.08.2019
Zapísala: Mgr. Renáta Zsidóová
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