Zápisnica

zo zasadnutia Komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove, konaného dňa
22. septembra 2020
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice
Program:
1. Otvorenie, privítanie
2. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch SŠ Karola Kuffnera a ZŠ s MŠ Sándora
Petőfiho s vjm v Sládkovičove
3. Organizácia školského roka 2020/2021
4. Rôzne
5. 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. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch SŠ Karola Kuffnera a ZŠ s MŠ Sándora
Petőfiho s vjm v Sládkovičove
Spojená škola Karola Kuffnera , Školská 1087
Členom komisie školstva boli materiály od pani riaditeľky PaedDr. Slávky Kramárovej
odoslané mailom:
- správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení za školský rok 2019/2020 SŠ Karola Kuffnera,
- správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení za školský rok 2019/2020 Materská škola ul. Fučíkova, Materská škola
Budovateľská a Materská škola Jána Dalloša,
- správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
umeleckej školy Sládkovičovo za školský rok 2019/2020,
a zároveň plány práce Spojenej školy – ZŠ, MŠ a ZUŠ na školský rok 2020/2021.
Členovia komisie školstva nemali k správam a plánom Spojenej školy žiadne výhrady
a pripomienky.
ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s vjm
Členom komisie školstva bola dodatočne mailom zaslaná správa o výchovno – vzdelávacej
činnosti v školskom roku 2019/2020, ktorú vypracovala bývalá pani riaditeľka ZŠ s MŠ Sándora
Pethőfiho s vjm Mgr. Mária Halásová. Novozvolená pani riaditeľka ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho
s vjm PaedDr. Katalin Takács nemala k tejto správe žiadne pripomienky.

3. Organizácia školského roka 2020/2021
ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s vjm
Pani riaditeľka PaedDr. Katalin Takács informovala prítomných o aktuálnom počte zapísaných
žiakov v školskom roku 2020/2021:
- počet žiakov v ZŠ - 67 – na I. stupni 4 triedy a na II. stupni 4 triedy
- počet detí v MŠ - 19 - jedna zmiešaná trieda
- počet detí zapísaných v ŠKD – 29.
Počet pedagogických zamestnancov – 17, nepedagogických zamestnancov – 5 + 3 zamestnanci
/ chránená dielňa /.
V školskom roku 2020/2021 budú prebiehať krúžkové činnosti – Hip Hop, Zumba, Folklórny
tanec, Citarový krúžok, Matematika pre rýchlych počtárov, ...
Cieľom pani riaditeľky PaedDr. Katlin Takács je zvýšiť odbornosť vyučovacích predmetov,
zapojiť sa do každého projektu, mimoškolských aktivít – súťaže pre žiakov, akcie školy, kurzy,
výlety a exkurzie.
Spojená škola Karola Kuffnera , Školská 1087
Pani riaditeľka PaedDr. Slávka Kramárová informovala prítomných, že kvôli opatreniam Covid
19 školský rok 2020/2021 začali so skráteným vyučovaním:
- 3. a 4. september 2020 - triednické hodiny – 1. stupeň do 11:00 a 2. stupeň do 11:15,
- 7. až 18.september 2020 - skrátené vyučovanie / 30 minút /,
- ranná činnosť v školskom klube detí 6:30- 7:30 hod.,
- popoludňajšia činnosť 11:00- 15:30 hod.
Od 21. septembra začalo prebiehať riadne vyučovanie / 45 minút / a ŠKD je v prevádzke do 16,30
hod. v riadnych 5 oddeleniach.
V školskom roku 2020/2021 je v ponuke 21 záujmových krúžkov a celkovo 155 prihlásených
detí. Krúžková činnosť začne od 1.10.2020.
Ďalej pani riaditeľka navrhuje zaviesť:
- na prvom stupni predmet - tvorivé čítanie,
- na druhom stupni predmet - environmentálna výchova.
Pani riaditeľka navrhuje od januára 2021 navýšiť poplatok za ŠKD z 10 € na 12 € a réžiu školskej
jedálne zo 4 € na 6 € paušálne. Školskú jedáleň využíva okolo 500 stravníkov / deti + dospelí /.
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ pani PaedDr. Aneta Mikešová informovala prítomných
o aktuálnom stave tried a počtu zapísaných detí v školskom roku 2020/2021:
- MŠ Fučíkova
- 2 triedy - 36 detí
- MŠ Budovateľská - 4 triedy - 65 detí
- MŠ Jána Dalloša - 2 triedy - 33 detí.
Prvý týždeň fungovali v obmedzenom režime do 15:30 hod. a od 7. septembra 2020 je prevádzka
MŠ otvorená do 16:30 hod.
Ing. Mária Gubíniová v mene zriaďovateľa poďakovala riaditeľkám za zvládnutú Covid situáciu
v školách.

Spojená škola, Školská 212
Pani riaditeľka Mgr. Adriana Slováková informovala prítomných, že školský rok 2020/2021
začali v štandardnom režime vyučovania s počtom žiakov 45. Škola je dvojjazyčná a navštevujú
ju žiaci s rôznym stupňom mentálneho postihnutia ako aj žiaci s autizmom. Špeciálnu základnú
školu tvoria 3 triedy a praktickú školu 1 trieda. V ponuke má aj záujmové krúžky – hravá
angličtina, informatický, stolný tenis,.. .
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020 a plán práce na školský
rok 2020/2021 pani riaditeľka Mgr. Adriana Slováková sprístupní členom komisie v mesiaci
október.
Predsedníčka Komisie školstva pani Mgr. Edita Katonová poďakovala pani riaditeľkám škôl za
informácie, zaželala úspešný školský rok 2020/2021 a odovzdala slovo pánovi primátorovi Ing.
Antonovi Szabóovi.
4. Rôzne
Pán primátor Ing. Anton Szabó informoval prítomných, že na podnet od Stolnotenisového oddielu
TJ Slavoj, mesto zabezpečilo vonkajšie žalúzie z južnej strany telocvične. V návrhu tretej úpravy
rozpočtu mesta Sládkovičovo je plánovaná prístavba a úprava budovy Spojenej školy, dvora,
odkvapových rúr, parkovacích miest a stavba prístrešku, ktorý by sa mohol využiť na vyučovací
proces. Mesto Sládkovičovo vyhotovilo projektovú dokumentáciu a podalo projekt Dopravnému
inšpektorátu na dopravné značenie na Školskej ulici. Čaká sa na konečný súhlas. Úspešným
projektom je využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla. Zahájenie stavebných
prác je plánované na začiatok októbra. Kompletnou rekonštrukciou kotolne by sa náklady na
energie mohli znížiť o 30 – 40 %°. Komisia športu pripravuje projektovú dokumentáciu na stavbu
športovej haly alebo nafukovacej haly, ktorá s pretlakom vytvára konštrukciu. Na základe
dostupných informácií primátor mesta mailom pošle poslancom popis o projekte.

5. 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.

Zapísala: A: Skukáleková

