
Koncepcia rozvoja školstva a práce s mládežou v meste Sereď  do roku 
2023 

 
Koncepcia rozvoja školstva a práce s mládežou v meste Sereď bude spracovaná                                           
v priebehu mesiaca január – október roku 2018. Na príprave stratégie sa bude podieľať 
pracovná skupina v počte 4 členov.  
Strategický materiál bude spracovaný v zmysle §4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na vypracovanú Koncepciu 
rozvoja školstva v meste Sereď do roku 2018. 
 
Gestor: Ing. Eva Šuláková 
Členovia pracovného tímu:  Mgr. Silvia Kováčová, Božena Vydarená, Ing. Iveta Belányiová 
   
Harmonogram spracovania Koncepcie rozvoja školstva a práce s mládežou v meste 
Sereď    
 
Aktivizácia pracovného tímu                                                          január 2018  
Zber dát, podkladov, informácií do analytickej a programovej časti bude realizovaný 
z podkladov oddelenia ŠRKaŠ, škôl a školských zariadení v meste Sereď a od občianskych 
združení orientujúcich sa na prácu s mládežou  v meste Sereď. 
 
Harmonogram a časový plán prípravy:   
 
Vyhodnotenie vízie, stanovených priorít a prijatých opatrení rozvoja škôl a školských 
zariadení v meste Sereď do roku 2018  
Zodpovední: Mgr. Kováčová, B. Vydarená, E. Kavoňová               
Pracovné stretnutie k príprave Koncepcie rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do 
roku 2023 s členmi občianskych združení a obyvateľmi mesta Sereď, prieskum potrieb 
a záujmov športovej verejnosti                                                                                                          
Zodpovední: Mgr. Kováčová, E. Kavoňová, B. Vydarená                                   
Termín: do 28.2.2018 
 
Analytická časť 
 
SWOT analýza stavu škôl a školských zariadení v meste Sereď, stavu práce s mládežou  
Zodpovední: Ing. Belányiová, Ing. Šuláková                                                    
Termín: do 31. 03. 2018 
 
Analýza súčasného stavu športu v meste Sereď – Legislatívne východiská, demografická 
prognóza vývoja mladej populácie,  zhodnotenie materiálno-technických, priestorových 
a personálnych podmienok vzdelávania a práce s mládežou,  
Zodpovední: Členovia prípravnej skupiny v spolupráci s riaditeľmi škôl                                                    
Termín: do 30. 06. 2018 
 
Programová časť 
 
Stanovenie priorít a cieľov rozvoja škôl a školských zariadení v meste Sereď v nadväznosti na 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015 – 2024  
Zodpovední: Členovia prípravnej skupiny                                                    
Termín: do 31. 07. 2018 



 
V mesiaci júl – august pracovný tím prerokuje zosúladí a pripraví finálny dokument. Finálny 
dokument bude v septembri predložený odborným komisiám MsZ na pripomienkovanie. 
Zodpovední: Ing. Šuláková a členovia pracovného tímu                       
Termín: do 31. 08. 2018  
 
Zapracovanie všetkých akceptovaných pripomienok a podnetov odborných komisií 
a obyvateľov. Spracovania finálnej verzie strategického dokumentu rozvoja školstva a práce 
s mládežou, verejné prerokovanie a pripomienkovanie 
Zodpovední: členovia pracovného tímu                        
Termín: do 31. 10. 2018  
 
Predloženie strategického dokumentu Koncepcia rozvoja školstva a práce s mládežou v meste 
Sereď do roku 2023 na MsZ konané v novembri/decembri 2018 
Zodpovední: Mgr. Kováčová, B. Vydarená                                                                        
 
Koncepcia rozvoja školstva a práce s mládežou  v meste Sereď do roku 2023 je strednodobý 
strategický dokument podporujúci aktivity a opatrenia Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Sereď. Cieľom je skvalitnením materiálnych a priestorových podmienok 
prispieť k zvyšovaniu kvality vzdelávania a vzdelanostnej úrovne mladých ľudí v našom 
meste a ich kvalitná príprava pre trh práce. Do koncepcie bude zapracovaná aj koncepčná 
stratégie práce s mládežou, nakoľko táto oblasť v koncepčných materiáloch mesta absentuje.  
 
 
 
 
 
 
 
V Seredi dňa 21. 11. 2017                                                          
Spracovala: Mgr. Kováčová 
          


