
Informatívna správa o činnosti SOÚ –  školského úradu za rok 2010 
 

Spoločný obecný úrad zriadený na úseku školstva (ďalej len ŠÚ)  so sídlom v Seredi v súlade 

s ustanoveniami § 7 ods. 2 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a o školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov zabezpečuje úlohy prenenseného výkonu štátnej 

správy v školstve pre mesto Sereď a obce Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, Šoporňa 

a Zemianske Sady 

 

Porovnanie počtu žiakov 
 
 

Šk. rok 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Mesto, obec ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ 
Sereď 1488 465 1 409 470 1356 437 1297 443 
Dolná Streda 35 44 40 37 42 34 48 34 
Pata 321 72 297 63 282 84 274 68 
Pusté Sady 23 20 16 21 16 20 16 19  
Šoporňa 318 86 304 90 314 91 314 88 
Zemianske Sady 189 23 169 21 159 20 138 20 
Spolu 2374 710 2235 702 2169 722 2087 672 

 

Školský úrad pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, vykonáva 

v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve nasledovné činnosti: 

a) Výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol 

riaditeľ základnej školy: 

V sledovanom období nebol podaný podnet vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje 

riaditeľ ZŠ a preto ŠÚ nevydal v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve žiadne 

rozhodnutie v druhom stupni. 

b) Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy 

a vzdelávania, v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej 

kompetencii štátnej školskej inšpekcie: 

Kontroly:  

- kontrola počtu detí prijatých do MŠ, žiakov prijatých do ŠKD, ŠSZČ, do ZUŠ a CVČ 

na základe rozhodnutia vydaného riaditeľom školy, šk. zariadenia 

- kontrola činnosti záujmových útvarov v CVČ  

- kontrola dodržiavania postupu škôl a šk. zariadení pri vzniku a evidencii šk. úrazu – 

MŠ, ZŠ 

- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v zariadeniach šk. 

stravovania – ZŠS pri ZŠ a MŠ  



- kontrola dodržiavania účelovosti použitia príspevkov na žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia   

c) Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä 

organizačných pokynov na príslušný školský rok (organizačné pokyny nesmú byť 

v rozpore s pedagogicko – organizačnými pokynmi, ktoré vydáva pre príslušný školský 

rok ministerstvo): 
 
Metodický pokyn Mesta Sereď č. 2/2010  o zjednotení postupov predkladania dokumentácie o 

neospravedlnených vyučovacích hodinách  

d) Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam: 

Školský úrad poskytoval individuálnu metodicko-odbornú pomoc:  

- zamestnancom obecnch úradov - riešenie priestupkov v oblasti školstva pri zanedbávaní 

povinnej školskej dochádzky 

- riaditeľom škôl a školských zariadení - plnenie povinnej školskej dochádzky mimo 

územia republiky, ustanovenie orgánov školskej samosprávy, výklad zákonov, vyhlášok, 

smerníc a usmernení, metodické usmernenie pri riešení sťažností, vydávaní rozhodnutí 

o prijatí, a odklade PŠD, zaraďovanie zamestancov do platových tried  v súlade so zákonom 

č. 317/2009 Z.z.  

-  zamestnancom škôl a školských zariadení – preposielanie dôležitých informácii z oblasti 

školstva, kultúry, športu. 

Vzdelávacie aktivity  

- pre učiteľov informatickej výchovy - Programovanie v Baltíku – v spolupráci s MPC – 

priebežné vzdelávanie 

- pre nepedagogických zamestnancov - aktuálne zmeny v legislatíve v zariadeniach 

školského stravovania pracovné stretnutie pre vedúce ZŠS z celého galantského okresu 

- účasť na vzdelávacích aktivítách pre zamestnancov školských úradov: 

- Aktuálna legislatíva a prax špeciálnych škôl, špeciálnych integrovaných tried pri 

bežných ZŠ, CPPPaP a CŠPP 

- Pracovný poriadok škôl a školskch zariadení 

- Nový zákon o sťažnostiach  
 

Ďalšie aktivity  

- Oceňovanie pedagógov (24. marca 2010) 

- Oceňovanie žiakov a študentov (21. jún 2010) 



- Eliminácia rizikových faktorov v sexuálnom správaní mládeže (október. november) -  

prednášky pre žiakov 8. ročníkov na tému Sexuálna výchova – prednášky pre žiakov zo 

Serede, Paty, Šoporne, Zemianskych Sadov,  Vinohradov nad Váhom 

- Škôlkárska olympiáda (4. 6. 2010) - účasť 250 detí zo Serede, Paty, Pustých Sadov, 

Zemianskych Sadov, Vlčkoviec a Šintavy   

- Otvorenie šk. roka 2010/2011 (9. september 2010) 

 

   
Fotodokumentácia 
 

            
Otvorenie šk. roka 2010/2011                             Oceňovanie učiteľov 
 

          
Škôlkárska olympiáda                                       Priajtie najúspešnejších študentov 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Kováčová 
V Seredi, 28. januára 2011 


