Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove, konaného dňa
23. septembra 2021
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice
Program:
1. Otvorenie, privítanie
2. Oboznámenie primátora mesta o súčasnej situácii školstva
3. Informácia riaditeliek škôl o pláne práce školy v školskom roku 2021/2022
4. Diskusia
5. Uznesenie
6. 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. Oboznámenie primátora mesta o súčasnej situácii školstva
Primátor mesta Ing. Anton Szabó / dočasne práceneschopný/ poveril v zastupovaní pani Ing.
Máriu Gubíniovú. Pani Ing. Mária Gubíniová informovala členov komisie o prístavbe 4 tried
k budove školskej jedálne, ktorý prebieha podľa harmonogramu. V súčasnosti sú osadené okná,
robia sa rozvody elektriny. Pani riaditeľka PaedDr. Slávka Kramárová doplnila, že pri schválení
finančných prostriedkov nebolo počítané so zariadením tried, preto po dohode s Mestom
Sládkovičovo – 2 triedy bude financovať škola / okolo 20 000 € / a 2 triedy Mesto Sládkovičovo.
Na výstavbu materskej školy bude vyhlásená nová verejná súťaž.
V súčasnosti Mesto Sládkovičovo realizuje projekty:
- Projekt geotermálneho vrtu /vykurovanie školy/ – zmluva je podpísaná, hodnota projektu
je 1 240 000 €,
- Skatepark - ukončené verejné obstarávanie / zaradený ako prvá akcia realizovaná v roku
2022/ - vysúťažená suma je 63 500 €,
- Stanovište na bicykle – Spojená škola – 60 bicyklov
– Maďarská škola – 10 bicyklov,
- Dopravné značenie v meste.
3. Informácia riaditeliek škôl o pláne práce školy v školskom roku 2021/2022
Spojená škola , Školská 1087
Zástupca riaditeľa pre MŠ pani PaedDr. Aneta Mikešová informovala prítomných, že v školskom
roku 2021/2022 do MŠ prijali 57 žiadostí – 39 detí prijali, 18 zamietli. Otvorili 8 tried v troch
materských školách s počtom detí 135 nasledovne:
- MŠ Fučíkova
- 36
- MŠ Budovateľská - 65
- MŠ Jána Dalloša - 34.

V povinnom predprimárnom vzdelávaní – 50 detí.
Majú naplánované rôzne akcie – v triedach, skupinkách. Pani učiteľky pripravujú divadielka na
tému – Environmentálna výchova, Zdravá výživa, ... Hromadné podujatia z dôvodu pandemickej
situácie neplánujú.
Pani riaditeľka PaedDr. Slávka Kramárová informovala prítomných o aktuálnom počte žiakov ZŠ
v školskom roku 2021/2022 nasledovne:
- Počet žiakov v ZŠ - 347 / 18 tried, 2 prvé triedy/, 2 žiaci – v diagnostickom ústave
- ŠKD - 112 detí v piatich oddeleniach
- CVČ - 127 záujemcov
- Stravníkov – 345 / zriadili stravovaciu komisiu, zakúpili box na šaláty, kompóty/.
V školskom roku 2021/2022 otvorili - 22 záujmových útvarov – ZŠ,
- 11 záujmových útvarov – CVČ.
V školskom vzdelávacom programe od budúceho roka plánujú rozšíriť niektoré cvičenia
a posilniť niektoré predmety / SJL, ANJ, MAT/ o jednu vyučovaciu hodinu.
Na Rade školy sa bude schvaľovať výchovnovzdelávací program – Čitateľská gramotnosť.
Pani riaditeľka PaedDr. Slávka Kramárová informovala členov komisie o záujme rodičov o testy
na Covid – 19:
- kloktacie testy - 81 rodičov
- antigénové testy - 159 rodičov.
ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s vvjm
Pani riaditeľka PaedDr. Katalin Takács informovala prítomných o aktuálnom počte žiakov
v školskom roku 2021/2022 nasledovne:
- Počet žiakov v ZŠ - 66 / 8 tried – 4 triedy na prvom stupni a 4 triedy na druhom stupni/,
prváčikov – 7, chýba - 6. ročník
- Počet detí v MŠ - 24 / miešaná trieda od 2 – 7 rokov/ predškolákov - 5
- ŠKD
- 34 žiakov.
Počet učiteľov – 12 / okrem riaditeľky a zástupkyni/ - 7 učiteľov na plný úväzok a 3 učitelia na
čiastočný úväzok.
V školskom roku 2021/2022 otvorili niekoľko záujmových krúžkov – cudzie jazyky, šachový
krúžok, citarový krúžok, ...
Plánujú zosilniť niektoré vyučovacie hodiny – hlavne maďarčinu a nemčinu o 2 hodiny týždenne.
Naďalej aktívne pokračujú v zapájaní sa do projektov – Športom ku zdraviu, Letná škola, ...
4. Diskusia
Pani Ing. Mária Gubíniová poďakovala riaditeľkám ZŠ aj zástupkyni MŠ za dobrú spoluprácu
medzi školami a Mestom Sládkovičovo.
Pani riaditeľka PaedDr. Slávka Kramárová dodala, že odkedy bola škola zrekonštruovaná / r.
2005/, nebol interiér školy maľovaný. Tento rok vymaľovali terajšie dve 5. triedy. Podľa
vypracovaného rozpočtu budú na jednu chodbu /poschodie/ potrebovať 7 000 € x 4 poschodia.
Z toho dôvodu bude škola do rozpočtu žiadať od Mesta - finančné prostriedky.
Predsedníčka komisie Mgr. Edita Katonová požiadala riaditeľky škôl ako aj členov komisie, aby
informovali a usmernili rodičov ohľadom paušálnej úhrady na školskú jedáleň / schválená
v decembri 2020 / - 8 € /MŠ/ a 6 € /ZŠ/, ktoré rodičia platia na režijné náklady, na rozšírenie a
modernizovanie školskej jedálne, nie na stravu.

5. Uznesenie
6. 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

