Zápisnica

zo zasadnutia Komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove, konaného dňa
25. februára 2020
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice
Ospravedlnení: Ing. Anton Szabó, Ing. Gábor Krommer, Mgr. Erika Križanová,
Program:
1. Otvorenie, privítanie
2. Informatívna správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka 2019/2020
3. Zápis do 1. ročníka základnej školy
4. Zápis do materskej školy
5. Funkčné obdobie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Sládkovičovo
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.
2. Informatívna správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka
2019/2020
Spojená škola K. Kuffnera:
Pani riaditeľka PaedDr. Slávka Kramárová informovala prítomných o aktuálnom stave žiakov –
336 žiakov / 160 D, 176 CH /, o prospechu žiakov – prospelo 322 žiakov, neprospelo 14 žiakov.
Ďalej zhodnotila úspešnosť žiakov na okresných olympiádach – GEG, BIO, ANJ, NEJ.
Testovanie piatakov – SJL 65,7%, MAT – 63,4%.
Väčšie aktivity:
- EÚ fondy – 8. a 9. roč. – Prevencia obchodovania s ľuďmi, PhDr. Frimmel z odboru
prevencie kriminality kancelárie MV SR
- Projekt – festival Hory a mesto
- Fašiangový karneval – 1. Stupeň
- Valentínsky ples – 2. Stupeň
ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s vvjm:
Pani riaditeľka Mgr. Mária Halásová informovala prítomných o aktuálnom stave žiakov – 67
žiakov / 39 CH, 28 D /.Celkový študijný priemer – 1,67, prospeli – 60, výborní žiaci s priemerom
1,00 – 16 žiakov.
Žiaci absolvovali rôzne exkurzie – Viedeň, Čokoládovňa Hauswirth, Ostrihom, lyžiarsky kurz vo
Valaskej Belej v Chate Homôlka, prednášku s protidrogovou tematikou pod názvom Proti prúdu,
ďalšie prednášky s besedami – Stop násiliu, Kyberšikana, Obchodovanie s ľuďmi, netradičné
hodiny dejepisu – Cesta do nekonečna, Boží sluha, netradičné hodiny maďarského jazyka –
Runové písmo, Nakódovaný na básne.

Spojená škola, Školská 212:
Pani riaditeľka Mgr. Adriana Slováková privítala členov komisie ako aj pozvaných hostí
v priestoroch školy. Aktuálny stav žiakov – 40 / od ľahšieho postihnutia až po ťažšie /. Prvýkrát
bude mať zápis pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, zatiaľ majú 3 deti. ŠKD je
v prevádzke do 14,30 h. Najväčší problém – deti s výraznými poruchami správania. Využili už
všetky možnosti – legislatívne aj osobné. Priestory školy boli zrekonštruované v roku 2005
a prístavba pred 2 rokmi.
3. Zápis do 1. ročníka základnej školy
Zápis do 1. ročníkov základných škôl sa bude konať nasledovne:
Spojená škola Karola Kuffnera – 16. a 17. apríla 2020
Deň otvorených dverí sa pre rodičov detí MŠ bude konať 3. apríla 2020.
ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s vjm – 16.4. 2020 – 14,00 – 17,00 h.
– 17.4. 2020 – 8,00 – 13,00 h.

4. Zápis do materskej školy
Zápis detí do Materských škôl sa bude konať nasledovne:
Od 1.4. – 15.5.2020 – Pondelok – MŠ Budovateľská
- Streda - MŠ Fučíkova
- Piatok - MŠ Jána Dalloša
Od 29.4.- 15.5.2020

- MŠ Abrahámska

5. Funkčné obdobie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Sládkovičovo
Ing. Mária Gubíniová informovala prítomných o výberovom konaní na obsadenie funkcie na
riaditeľa ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s vvjm s nástupom od 01.07.2020 – prihlásila sa jedna
kandidátka – PaedDr. Katalin Takács. Do konca júna bude poverená Mgr. Mária Halásová.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo
bude vypísané začiatkom mája. Pani riaditeľka PaedDr. Slávka Kramárová vyjadrila vôlu, že by
chcela i naďalej pôsobiť vo funkcii riaditeľky školy.
6. Rôzne
Pani riaditeľka PaedDr. Slávka Kramárová informovala členov komisie o príprave výstavby
novej Materskej školy na Fučíkovej ulici, vyjadrila veľké poďakovanie p. V. Brunnerovi za
hotové parkovisko pred Spojenou školou na Školskej ulici. S p. M. Reviľákom z MsP rieši
dopravné označenie – Zákaz vjazdu, nakoľko rodičia vchádzajú s osobnými vozidlami až do
dvora školy. Apelovala na sústavné padanie škridiel z budovy školy a v blízkej budúcnosti –
plánuje prístavbu pri budove ŠKD a Školskej jedálne. Ako škola podali viacero projektov –
CCOP Jednota, Bekaert, Samsung, TTSK.

Pani riaditeľka Mgr. Mária Halásová informovala členov komisie, že aj oni sa zapájajú do
rôznych projektoch:
- 70. Výročie obnovenia vyučovania na ZŠ s MŠ SP s vjm – projekt je podp.
Mestom Sládkovičovo
- Folklórny súbor Diószeg, Hip – hop, Zumba – projekt podp. Mestom
Sládkovičovo
- Bekaert Sládkovičovo – 2 projekty / Obnova počítačovej učebne, Učebňa
v prírode /
- Trnavský samosprávny kraj – 2 projekty / Šport, Hip – hop /
- Bez hraníc – Maďarsko - Siófok
- V Tescu ,, Vy rozhodujete, my pomáhame „ získali I. miesto.
Predsedníčka komisie Mgr. Edita Katonová informovala prítomných o slávnosti Dňa učiteľov,
ktoré sa bude konať dňa 26.03.2020 o 14,00 h. v Hoteli Tevel. Vzápätí sa dátum zmenil na
25.02.2020 o 14,00 h. v Hoteli Tevel.
Navrhla, aby sa ocenenie žiakov primátorom mesta Sládkovičovo rozšírilo o dieťa z MŠ Fučíkova
– Liu Vyhnalíkovú, nakoľko získala 1. Miesto vo výtvarnej súťaži Pravdy „ Moje najkrajšie
Vianoce “.
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 termín ďalšieho
zasadnutia stanovila na 16.06.2020.

Zapísala: A: Skukáleková

