Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva MsZ v Galante
konaného dňa 06.05.2019
Prítomní:
(podľa prezenčnej listiny)
Program:
1. Prerokovanie žiadostí na opravu a údržbu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Galanta
2. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
3. Pripravované letné aktivity CVČ
4. Vyhodnotenie zápisu detí do I. ročníkov ZŠ na šk. rok 2019/2020 v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Galanta
5. Rôzne

Otvorenie
PaedDr. Peter Černý, predseda komisie privítal na zasadnutí všetkých prítomných
a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne schválený.

1. Prerokovanie žiadostí na opravu a údržbu škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý – poprosil Mgr. Líviu Geškovú, aby uviedla materiál.
Mgr. Lívia Gešková – na oddelenie bolo doručených 10 žiadostí, ktoré sme vám poslali
v elektronickej podobe spolu s cenovými ponukami, rozpočet je stanovený na 60 000 €.
PaedDr. Peter Černý – pri rozdeľovaní finančných prostriedkov budú prerokovávať žiadosti
jednotlivo a eliminovať ich podľa závažnosti uvedeného problému. Opäť zdôraznil, že chcú
na školách finančne podporiť hlavne rozsiahlejšie opravy väčších rozmerov.
Navrhované rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé opravy:
P. č. Zariadenie

Žiadosti

Návrh sumy

1.

MŠ Nová doba

drevené kryty na radiátory

2.

MŠ Sever

oprava betónovej plochy pred jedálňou

1

1 500
neschválené

3.

MŠ Sever

oprava plastových vstupných dverí do
budovy (vstup B, vstup C)

neschválené

4.

MŠ Sever

oprava betónových vstupov do budov
(pavilón A, B, C)

neschválené

5.

MŠ Clementisove sady

maľovka vnútorných priestorov pavilón
B

500 €

6.

MŠ SNP

oprava časti chodníkov na školskom
dvore MŠ (súčasť dopravného ihriska)

4 000 €

7.

ZŠ, Štvrť SNP

maliarske a natieračské práce

5 000 €

8.

ZŠ Štefánikova

oprava strechy na budove ŠKD
(zahŕňa aj priestory nad CVČ
Spektrum)

22 000 €

9.

ZŠ G. Dusíka

oprava strechy budovy ZŠ

15 000 €

10.

ZŠ Z. Kodálya

obnovenie činnosti ŠKD v pôvodných
priestoroch na to navrhnutých

pavilón A

12 000 €

Komisia školstva jednomyseľne schválila rozdelenie finančných prostriedkov na opravu
a údržbu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta vo výške
60 000 € podľa uvedenej tabuľky.

2. Prerokovanie žiadostí na odstránenie havarijných stavov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta
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 bola doručená jedna žiadosť z MŠ Sever
– Óvoda na odstránenie havárie nefunkčnej cirkulácie teplej vody v objekte. Poprosila o plnú
podporu uvedenej žiadosti.
PaedDr. Peter Černý – navrhol podporiť uvedený havarijný stav v celej požadovanej výške
8 640 € a otvoril diskusiu.
Komisia školstva jednomyseľne schválila 8 640 € na odstránenie havarijného stavu
nefunkčnosti cirkulácie teplej vody v objekte a termickej dezinfekcie systému na MŠ Sever –
Óvoda.
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3. Pripravované letné aktivity CVČ
Materiál bol členom zaslaný v elektronickej podobe.
PaedDr. Peter Černý – požiadal vedúcu OSS o informácie.
Mgr. Lívia Gešková – informovala prítomných o Pláne letnej činnosti, ktoré oddelenie
obdržalo od riaditeľky CVČ SPEKTRUM.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie informáciu o Pripravovaných letných
aktivitách CVČ v predloženom znení.
4. Vyhodnotenie zápisu detí do I. ročníkov ZŠ na šk. rok 2019/2020 v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Galanta
PaedDr. Peter Černý – dal slovo Mgr. Lívii Geškovej.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla materiál a informovala prítomných členov komisie o počtoch
otvorených prváckych tried a žiakov predbežne prihlásených v jednotlivých základných
školách mesta.
Komisia školstva jednomyseľne berie na vedomie Vyhodnotenie zápisu detí do I. ročníkov
ZŠ na šk. rok 2019/2020 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta s odporúčaním, aby
na augustové zasadnutie komisie školstva bolo upresnené koľko žiakov dostalo odklad,
koľko žiakov je z Galanty a koľko žiakov je z okolitých obcí.
5. Rôzne
Mgr. Lívia Gešková - informovala prítomných, že na vypísané výberové konanie na pozíciu
riaditeľov 7 škôl prijímame žiadosti do 06.05.2019.
Takisto podala informáciu ohľadom zmeny VZN č. 7/2016, ktorá sa týka nových finančných
pásiem v stravovaní v školských zariadeniach, kde sú namiesto piatich iba tri pásma. Oslovila
riaditeľov MŠ a ZŠ s návrhom 2. pásma vo všetkých školách. Od riaditeľov ZŠ obdržala
kladnú odpoveď, ale všetky riaditeľky MŠ žiadajú preradenie do najvyššieho 3. pásma.
Odôvodnili to tým, že sa navýšili ceny základných potravín a majú záujem zabezpečiť
plnohodnotnú stravu deťom v MŠ.
PaedDr. Peter Černý – navrhol osloviť riaditeľky materských škôl, aby si vyžiadali mandát
od rodičov cez rodičovské združenie, do ktorého stravného pásma by chceli zaradiť stravu
detí. Výstup by bol predložený na júnovom zasadnutí komisie školstva.
Členovia komisie s jeho návrhom súhlasili.
Mgr. Lívia Gešková – uviedla, že navštívila všetky štyri školské jedálne pri základných
školách a dohodla sa s riaditeľmi škôl, ako aj s vedúcimi školských jedální, o potrebnom
technickom zabezpečení kuchýň od 01.09.2019. Tento návrh bol predložený na aprílovom
zasadnutí komisie školstva, kde s navýšením rozpočtu mesta na rok 2019 komisia školstva
súhlasila.
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Navyše potrebujeme požiadať MsZ o navýšenie rozpočtu o mzdové prostriedky a odvody
z dôvodu prijatia nových kuchárok a pomocných kuchárok do školských jedální, čo bude
spolu činiť na štyri školy po dve osoby na štyri mesiace (september až december 2019)
približne 23 840 €.
Komisia školstva jednomyseľne odsúhlasila návrh na navýšenie rozpočtu vo výške 23 840 €
na uvedený účel.
Nakoniec ešte informovala ohľadom obdržanej žiadosti odpredaja pozemku na multifunkčnú
kanceláriu a modlitebňu od reformovanej kresťanskej cirkvi na časti pozemku Základnej
školy Z. Kodálya s VJM – Kodály Z. Alapiskola.
Komisia školstva k predloženej žiadosti bez príloh, napr. plán, cena, umiestnenie, nezaujala
stanovisko.
Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a stanovil
termín najbližšieho zasadnutia na 10.06.2019.

PaedDr. Peter Černý v. r.
predseda komisie

V Galante, dňa 06.05.2019
Zapísala: Kristína Forrová
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