Zápisnica

č. 9

zo zasadnutia školskej komisie pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 25.10.2010
Miesto konania:
malá zasadačka MsÚ
Čas začatia komisie:
15,30 hod.
Čas ukončenia komisie: 17,00 hod.
Prítomní: Antónia Bánovská, Mgr. Eva Nagyová, Mgr. Mária Löfflerová, Ing. Rozália
Lukáčová, PaedDr. Slávka Kramárová, Mgr. Zuzana Lášticová, Ing. Eva Šuláková
Program:
1. Otvorenie
2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení
3. Žiadosť o dotáciu mesta Sereď na rok 2010 – Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
/projekt „Ľudové remeslá a tradície v Európe“/
4. II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2010
5. Informácie o počtoch žiakov, detí v školách a školských zariadeniach k 15.09.2010,
o počtoch žiakov prvých ročníkov za roky 2004-2010, prehľad počtu narodených detí
v meste Sereď, dohodovacie konanie 2000-2010
6. Rôzne
7. Záver
1. Otvorenie
Predsedkyňa školskej komisie - p. Bánovská informovala prítomných, že sa dnes uskutoční
spoločné stretnutie členov Školskej komisie pri MsZ a Mestskej školskej rady v Seredi.
Srdečne privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania.
2.

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení

Mgr. Silvia Kováčová – referentka SŠÚ – uviedla analýzu výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkov, materiálneho zabezpečenia školského roka 2009/2010 v ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ
a školských zariadeniach pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď.
V šk. roku 2009/2010 boli v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď:
 s právnou subjektivitou:
- 3 základné školy
- 2 materské školy so 6. elokovanými pracoviskami
- 1 základná umelecká škola
- 1 centrum voľného času

-

bez právnej subjektivity:
2 školské strediská záujmovej činnosti zriadené pri ZŠ
3 školské kluby detí zriadené pri ZŠ
10 školských jedální

Ďalej informovala :
- o identifikačných údajoch škôl a školských zariadení
- o údajoch žiakov v ZŠ, deťoch v MŠ
- o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ pre šk. rok 2010/2011
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-

o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
o stručnej charakteristike školských vzdelávacích programov
o počte a zložení pedagogických zamestnancov a ich vzdelávaní
o aktivitách a prezentácii verejnosti
o projektoch
o priestorových a materiálno-technických podmienkach škôl a šk. zariadeniach
o počtoch detí v MŠ

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení budú predmetom
rokovania MsZ dňa 9.11.2010.
Rozprava
Uznesenie č. 24/2010:
Školská komisia pri MsZ
berie na vedomie
1. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení za školský rok 2009/2010 a odporúča materiál predložiť bez
pripomienok na zasadnutie MsZ dňa 9.11.2010.

3. Žiadosť o dotáciu mesta Sereď na rok 2010 – Gymnázium Vojtecha Mihálika
Sereď /projekt „Ľudové remeslá a tradície v Európe“/
Pani Bánovská – dňa 30.09.2010 bola doručená na MsÚ žiadosť Gymnázia V.Mihálika
v Seredi o dotáciu mesta Sereď na rok 2010 na projekt s názvom „Ľudové remeslá a tradície
v Európe. Požadovaná výška dotácie predstavuje 330 €.
Z celkových rozpočtovaných výdavkov projektu v sume 600 € predstavuje položka cestovné
výdavky do Tišňova a späť čiastku 306 €, ktorá bude realizovaná v roku 2011.
Rozprava
HLASOVANIE:
1. navrhovaná suma 250 €
ZA:
3
PROTI:
0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 3
2. navrhovaná suma 200 €
ZA:
5
PROTI:
0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 1
Uznesenie č. 25/2010:
Školská komisia pri MsZ
schvaľuje
1. poskytnutie účelovej dotácie v roku 2010 pre Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi
na projekt s názvom: „Ľudové remeslá a tradície v Európe“ v celkovej výške 200 €.
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4. II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2010
Ing. Lukáčová – informovala o návrhu druhej zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 za
oblasť školstva.
PRÍJMY:
 ZŠ – zvýšenie príjmov – dohodovacie konanie
+ 21 569 €
 ZŠ P.O.Hviezdoslava – zníženie príjmov
- 9 300 €
 Projekt Family – futbal
+ 4 000 €
VÝDAVKY:
 ZŠ J.Fándlyho – presun z BV na KV
 ZŠ – presuny medzi kapitolami 08.,09.
 MŠ presun
 ZUŠ presun
 ŠKD presun
 ŠSZČ presun
 ŠJ presun
 Oprava, údržba a modernizácia
 Projekt Family – futbal
 ŠKD CZŠ sv. Cyrila a Metoda

- 7 468 € BV, + 7 468 € KV
+ 1 190 €
+ 58 000 €
- 19 360 €
+ 16 348 €
- 14 000 €
- 40 438 €
+ 13 535 €
+ 4 000 €
+ 927 €

Uznesenie č. 26/2010:
Školská komisia pri MsZ
berie na vedomie
návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Sereď v roku 2010 a odporúča materiál predložiť bez
pripomienok na zasadnutie MsZ dňa 9.11.2010.

5. Informácie o počtoch žiakov, detí v školách a školských zariadeniach k 15.09.2010,
o počtoch žiakov prvých ročníkov za roky 2004-2010, prehľad počtu narodených detí
v meste Sereď, dohodovacie konanie 2000-2010
-

členom školskej komisie a MŠR boli rozdané tabulkové prehľady

6. Rôzne
 p. Šajbidorová, predsedkyňa MŠR vyzvala prítomných členov, aby
informovali o aktivitách škôl a školských zariadení
 PaedDr. Kramárová, riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského: -mestská
atletická olympiáda, Coménius v Berlíne a v Lešne, „Naše rodisko“,
Mihálikova Sereď, helov. karneval, šarkaniáda, vybíjaná – dec. 2010
 Mgr. Löfflerová, riaditeľka OA Sereď: - projekt v rámci Britskej rady, Deň
študentstva /návšteva filmového predstavenia „Katka“/, projekt – začlenenie
integrovaných detí do výchovno-vzdelávacieho procesu /Nemecko, Anglicko,
Srbsko, Slovensko/, 8.10.2010 – Deň otvorených dverí
 Mgr. Puškášová, riaditeľka CZŠ sv. Cyrila a Metoda: 127 žiakov /18
prvákov/, aktivity podporujíce pápežské misijné diela, jasličková pobožnosť,
výstava plody jesene, stolnotenisový turnaj o pohár dekana
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 Mgr. Lášticová, Gymnázium V. Mihálika: Stuttgart-výmenný pobyt,
stužkové slávnosti, futbalový turnaj chlapcov, vianočné zvonenie, vianočná
burza
 p. Šajbidorová, riaditeľka ZUŠ J.F.Kvetoňa: vianočné koncerty, prehrávky
v koncertnej sále, účasť na Dance show v Bratislave, prezentácia školy –
program pre Samsung, vianočná aleja, workshop – cez jesenné prázdniny



Ing. Lukáčová – informovala, že dňa 27.10.2010 v Divadle Jána Palárika v Trnave sa
uskutoční celoštátne vyhodnotenie Olympijských festivalov detí a mládeže
Slovenska 2010. Za mesto Sereď bude ocenená Mgr. Silvia Kováčová,
referentka SŠÚ za „Škôlkársku olympiádu v meste Sereď
- ďalej pripomenula, že v mesiaci november 2010 končí funkčné obdobie
mestskej školskej rade, poďakovala členom MŠR za spoluprácu počas 4ročného funkčného obdobia

7. Záver
Spoločné zasadnutie členov školskej komisie a mestskej školskej rady ukončila pani
Bánovská, poďakovala prítomným za pozornosť a aktívnu účasť.

V Seredi dňa 26.10.2010
Zapísala: Ing. Šuláková

Antónia Bánovská, v.r.
predsedkyňa školskej komisie

