Zápisnica

zo zasadnutia Komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove, konaného dňa
14. mája 2019
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Program:
1. Otvorenie, privítanie
2. Kontrola uznesenia
3. Informácia poslancov z návštevy škôl a školských zariadení
4. Stanovisko primátora mesta k zmenám a úpravám škôl na území mesta
5. Vyhodnotenie zápisu detí do I. triedy ZŠ na školský rok 2019/2020
6. Návrh kritérií k oceňovaniu najúspešnejších žiakov za školský rok 2018/2019
7. Diskusia, rôzne
8. Záver
1. Otvorenie, privítanie
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Edita Katonová, ktorá privítala
prítomných členov komisie ako aj všetkých prizvaných hostí a oboznámila ich s programom
zasadnutia. Členovia komisie nemali k programu pripomienky a pristúpili k prerokovaniu
jednotlivých bodov.
2. Kontrola uznesenia
Ku kontrole uznesenia nemali členovia Komisie školstva žiadne pripomienky.
3. Informácia poslancov z návštevy škôl a školských zariadení
Návšteva Spojenej školy, Školská 1087:
Poslanec Koloman Hrdlica sa informoval ohľadom starých a chorých stromov v areáli SŠ Karola
Kuffnera. Pani riaditeľka PaedDr. Slávka Kramárová oslovila firmu, ktorá stromy vyreže
a následne Technické služby mesta Sládkovičovo vypílené stromy odvezú. Zároveň pani
riaditeľka požiadala firmu Saving o opravu strechy – popadané škridle a odkvapovú rúru na
budove školy.
Školská komisia sa zaoberala aj s problémom Elokovaného pracoviska – Výdajná školská jedáleň
v Malej Mači. Strava sa bude Malej Mači zabezpečovať na základe dohody, tak ako doteraz. Pani
riaditeľka PaedDr. Slávka Kramárová oboznámila prítomných s výškou príspevku od 1.9.2020
o tzv. obedoch zadarmo nasledovne:
1./ Žiaci I. stupňa
obed
1,15€
2./ Žiaci II. stupňa obed 1,23€
3./ Dospelí
obed 1,33€.
Príspevok na stravu poskytuje Ministerstvo vo výške 1,20€ za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ a odobralo stravu. Plnú sumu úhrady za
stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za neodobranú stravu, ak ho zákonný
zástupca do 7:30 h. neodhlási, alebo si ju môže vyzdvihnúť osobne. Zákonný zástupca je povinný
uhradiť zábezpeku vo výške 20€, ktorá bude použitá v prípade, že rodič neodhlási dieťa alebo
žiaka zo stravy.

Návšteva MŠ Budovateľská:
Pani poslankyňa JUDr. Alexandra Machanová poukázala na nedostatky v MŠ Budovateľská –
vymeniť parapety, PVC podlahy, dlažby, rekonštrukciu hygienických zariadení, obnovu fasády.
Návšteva ZŠ Sándora Petőfiho s MŠ vvj maďarským:
Pani riaditeľka Mgr. Mária Halásová vyjadrila radosť z nových priestorov vo Vysokej škole na
Richterovej ulici. Medzi nedostatky uviedla zodranú dlažbu zo schodov, ktorú medzičasom už aj
opravili.
4. Stanovisko primátora mesta k zmenám a úpravám škôl na území mesta
Pán primátor Ing. Anton Szabó sa ospravedlnil, že sa dňa 14. 5. 2019 zasadnutia Komisie školstva
nemôže zúčastniť kvôli pracovným povinnostiam.
5. Vyhodnotenie zápisu detí do I. triedy ZŠ na školský rok 2019/2020
Do I. ročníka SŠ Karola Kuffnera bolo zapísaných 50 detí. 10 detí sa zúčastnilo vyšetrenia
školskej zrelosti v CPPPaP.
Do I. ročníka ZŠ Sándora Petőfiho bolo zapísaných 10 detí.
6. Návrh kritérií k oceňovaniu najúspešnejších žiakov za školský rok 2018/2019
Predsedníčka komisie Mgr. Edita Katonová informovala prítomných, že v minulosti na konci
školského roka boli ocenené 3 deti z MŠ, 1 žiak z I. stupňa, 1 žiak z II. stupňa a 1 žiak zo ZUŠ.
Pani poslankyňa Eva Sudová navrhla, na budúci školský rok zorganizovať akciu pre všetky deti
na kúpalisku Vincov les. Pani Mgr. Gabriela Dórová navrhla zaviesť tradíciu – Slávnostné prijatie
štvrtákov primátorom mesta. V tomto roku sa Slávnostné prijatie najúspešnejších žiakov
primátorom mesta uskutoční 3.6.2019.
7. Diskusia, rôzne
Pani poslankyňa Eva Sudová pripomenula , že v roku 2020 končí zmluva s Vysokou školou
Danubius a treba popremýšľať a podať návrhy, že čo s ňou v budúcnosti.
8. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedníčka komisie Mgr. Edita Katonová poďakovala
prítomným členom komisie a hosťom za ich účasť na rokovaní komisie a zasadnutie. Na základe
dohody členov komisie a Idy Józsovej sa najbližšie zasadnutie komisie školstva uskutoční 17.
septembra 2019 v priestoroch Materskej školy Budovateľská, J. Kráľa 1315/9.
Zapísala: A. Skukáleková

