Zápisnica

zo zasadnutia Komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove, konaného dňa
3. decembra 2019
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice
Ospravedlnení: Ing. Anton Szabó, Ing. Gábor Krommer, PaedDr. Slávka Kramárová, Mgr.
Adriana Slováková, Mgr. Erika Križanová, Emil Laššú
Program:
1. Otvorenie, privítanie
2. Návrh rozpočtu Spojenej školy Karola Kuffnera na rok 2020 - 22
3. Návrh rozpočtu Základnej školy s MŠ Sándora Petőfiho s vjm na rok 2020 - 22
4. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území mesta Sládkovičovo
5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení mesta Sládkovičovo za
šk. rok 2018/2019
6. Rôzne
7. 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. Písomný materiál k programu obdržali členovia školskej komisie
elektronicky.
2. Návrh rozpočtu Spojenej školy Karola Kuffnera na rok 2020 - 22
3. Návrh rozpočtu Základnej školy s MŠ Sándora Petőfiho s vjm na rok 2020 – 22
4. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území mesta
Sládkovičovo
Body programu 2 – 4 boli zhrnuté do jedného bodu programu.
Návrh rozpočtu Spojenej školy Karola Kuffnera na rok 2020 – 22 vypracovala Ing. Ľudmila
Slaninková. Príjmy na rozpočet OK boli navýšené úmerne.
Ing. Mária Gubíniová oboznámila prítomných, že všetko je vyčíslené v správe, ktorú členovia
školskej komisie obdržali elektronicky. Ďalej informovala prítomných o návrhu na navýšení
mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ nasledovne:
- za dieťa od 3 rokov - 16€
- za dieťa do 3 rokov - 20€.
Výška mesačného príspevku v ZUŠ:
pre žiaka - v individuálnom vyučovaní - 10€
- v skupinovom vyučovaní - 7€
pre dospelých - v individuálnom vyučovaní - 30€
- v skupinovom vyučovaní - 15€.
Výška mesačného príspevku na ŠKD - 10€, len v rannej činnosti ŠKD - 3€.

Výška mesačného príspevku v CVČ ak žiak navštevuje 1 až 2 záujmové krúžky - 4€ a za každý
ďalší sa zvyšuje o 1€.
Za stravu prispievajú rodičia 0,30€ v MŠ, 0,20€ v ZŠ.
5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení mesta Sládkovičovo
za šk. rok 2018/2019
Pani riaditeľka PaedDr. Slávka Kramárová oboznámila prítomných s prospechom aj so správaním
žiakov, ktorý sa s porovnaním s predchádzajúcim rokom výrazne zlepšil. Zhodnotila testovanie
deviatakov. V okrese Galanta sa žiaci umiestnili v SJL z 20 škôl na 12 mieste, v MAT z 31 škôl
na 13 mieste. Ďalej zhodnotila úspešnosť žiakov na olympiádach, športových a umeleckých
súťažiach. Škola bola zapojená do rôznych projektoch / Zelená škola, Deň Narcisov, Deň Zeme,
Školské ovocie/. Napríklad v rámci projektu Zelená škola si vybudovali jazierko, ktoré slúži pri
výučbe žiakov. Prostredníctvom projektu Školské ovocie dostávajú žiaci zdarma čerstvé a sušené
ovocie alebo ovocnú šťavu. Spoluprácu s Materskými školami, s inými organizáciami / Bekaert,
Senior centrum Antonius, Mesto Sládkovičovo/ zhodnotila veľmi pozitívne.
Pani riaditeľka Mgr. Mária Halásová takisto oboznámila prítomných s prospechom aj so
správaním žiakov. Zhoršené známky zo správania boli najmä za neospravedlnené hodiny, hlavne
žiakov so sociálne slabších rodín. Poukázala na účasť školy na rôznych súťažiach, zapájania sa do
rôznych aktivít a projektov / Tesco projekt, Oživme náš školský dvor,.../.Na záver zhodnotila
dobrú spoluprácu medzi zamestnancami školy.
6. Rôzne
Poslanec MZ Koloman Hrdlica navrhol do budúcna nastaviť nejakú stravu aj pre choré a alergické
deti, ktoré samozrejme musia mať potvrdenie od odborného lekára.
7. 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 Mgr. Adriany Slovákovej sa najbližšie zasadnutie komisie školstva
uskutoční v priestoroch Spojenej školy Sládkovičovo, Školská 212.

Zapísala: A: Skukáleková

