
V nadväznosti na opatrenia prijaté na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo

dňa 23. 03. 2020 KŠ mesta Sereď dňa 25. 03. 2020 prijíma nasledujúce opatrenia pre oblasť školstva:

Uznesenie č. 45-1 /2020

Zabezpečiť informovanie verejnosti, že školy a školské zariadenia zostávajú zatvorené do odvolania.

Zodp.: Mgr Kováčová, riaditelia škôl Termín: ihneď – splnené

Uznesenie č. 45-2 /2020

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď sa uskutoční prijímaním

prihlášok na základné vzdelávanie v termíne 24. 04. 2020 – 30. 04. 2020 buď prostredníctvom vyplnenia

elektronického formulára na stránke školy alebo zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou.

Overenie školskej spôsobilosti dieťaťa sa neuskutoční. Možnosť požiadať o odklad povinnej školskej

dochádzky je potrebné konzultovať telefonicky s riaditeľom príslušnej základnej školy. Riaditelia ZŠ

zverejnia na svojej stránke tlačivo prihlášky. Prijímanie detí a žiakov do ŠKD, CVČ a ŠJ pre školský rok

2020/2021 sa uskutoční po obnovení výučby. Prípady prihlásenia do viacerých základných škôl budú riešiť

riaditeľky ZŠ v mesiaci máj pred vydaním rozhodnutia o prijatí.

Informácie o prijímaní detí do 1. ročníka Cirkevnej ZŠ zverejní škola na svojom webovom sídle.

Zodp.: riaditelia ZŠ Termín: apríl 2020

Uznesenie č. 45-3 /2020

Prijímanie detí a žiakov do základnej umeleckej školy pre školský rok 2020/2021 sa bude  konať  v

termíne od 15.4.2020 - 24.4.2020 a to zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou alebo

naskenovanej podpísanej prihlášky zaslanej mailovou poštou. Riaditeľka ZUŠ zverejní na svojom webovom

sídle tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa, žiaka, dospelej osoby do ZUŠ. Posúdenie študijných predpokladov

uchádzačov o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie sa nebude uskutočňovať.

 Zodp.: riaditeľka ZUŠ Termín: apríl 2020

Uznesenie č. 45-4 /2020

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od

lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020. Požiadať

riaditeľky stredných škôl o zaslanie informácií a zverejniť ich na stránke mesta Sereď.

Zodp.: Mgr Kováčová, riaditelia škôl Termín: ihneď splnené

Uznesenie č. 45-5 /2020

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl pre šk. rok 2020/2021 bude prebiehať od 04.

05. 2020 do 22. 05. 2020 zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou alebo naskenovanej podpísanej

prihlášky zaslanej mailovou poštou na adresu materskej školy. Riaditeľky materských škôl zverejnia na

svojom webovom sídle tlačivo Žiadosti o prijatie do materskej školy a školskej jedálne. K  prihláške sa

nevyžaduje potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára však bude musieť predložiť zákonný zástupca dieťa

pred nástupom dieťaťa do materskej školy v auguste 2020. Prípady prihlásenia do viacerých materských

škôl budú riešiť riaditeľky MŠ v mesiaci jún pred vydaním rozhodnutia o prijatí.

Zodp.: riaditelia MŠ Termín: ihneď

Uznesenie č. 45-6 /2020

Mesto Sereď znižuje príspevok zákonných zástupcov v školách a školských zariadeniach za mesiac marec

2020 podľa prílohy. Zníženie za mesiac marec bude odrátané od príspevku za prvý mesiac po obnovení

výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zodp.: Mgr Kováčová, riaditelia škôl Termín: ihneď



Uznesenie č. 45-7 /2020

Mesto Sereď vyzýva zákonných zástupcov, aby za mesiac apríl zatiaľ neuhrádzali príspevky za školské

kluby detí, centrá voľného času, materské školy, stravovanie v školských jedálňach a základnú

umeleckú školu. Ak už príspevky uhradili, budú finančné prostriedky odrátané z príspevkov ďalších

mesiacov po obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu, resp. budú zaslané zákonným zástupcom

končiacich ročníkov po skončení školského roka.

V prípade, že nedôjde v mesiaci apríl alebo máj k obnoveniu výučby v školách a školských zariadeniach,

odpustí Mesto Sereď poplatky za tieto mesiace, prípadne za pomernú časť týchto mesiacov. O odpustení

alebo znížení príspevku bude mesto Sereď informovať.

Príspevky zákonných zástupcov na nákup potravín za mesiac marec, prípadne už uhradené príspevky za

mesiac apríl budú zúčtované a vrátené zákonným zástupcom po skončení školského roka.

Zodp.: Mgr Kováčová, riaditelia škôl Termín: ihneď

Uznesenie č. 45-8 /2020

Mesto Sereď prerušuje prevádzku plavárne ZŠ Juraja Fándlyho do 31. 08. 2020. Riaditeľka ZŠ Juraja

Fándlyho zabezpečí opatrenia na zníženie nákladov na prevádzku plavárne. Zamestnancov na plavárni

dočasne pridelí na výkon iných činností.

Zodp.: Mgr Kováčová, riaditeľka ZŠ Juraja Fándlyho Termín: ihneď

Uznesenie č. 45-9 /2020

Ukladáme riaditeľom škôl informovať zákonných zástupcov a verejnosť o opatreniach vlády SR,

opatreniach KŠ mesta Sereď, o možnostiach vzdelávania detí prostredníctvom programu RTVS, platformy

na dištančné vzdelávanie www.ucimenadialku.sk

Zodp.: Mgr Kováčová, riaditelia škôl Termín: ihneď

Uznesenie č. 45-10 /2020

Informovať zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď o možnosti pomôcť

prevádzkam, ktoré to v tomto období najviac potrebujú. Navrhnúť zamestnancom možnosť uzavrieť

dohodu o dočasnom pridelení na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi v súlade s § 58 až §

58b Zákonníka práce). Takto môžu zamestnanci pomôcť v tomto ťažkom období najvyťaženejším

prevádzkam a zároveň pomôžu znižovať mzdové náklady škôl. V prípade záujmu mesto Sereď zistí záujem

Polikliniky Sereď, DD a DSS Sereď, predajní potravín, drogérií a lekární, prípadne využije týchto

zamestnancov pre potreby mesta napr. pri zabezpečovaní rozvozu potravín a liekov pre odkázaných občanov

v karanténe.

Zodp.: Mgr Kováčová, riaditelia škôl Termín: ihneď

Uznesenie č. 45-11 /2020

Mesto Sereď pozastavuje realizáciu všetkých schválených investičných akcií škôl okrem

Rekonštrukcie elektroinštalácie MŠ Murgašova.

Zodp.: Mgr Kováčová, riaditelia škôl Termín: ihneď

Uznesenie č. 45-12 /2020

Mesto Sereď pripraví usmernenie k príprave rozpočtových opatrení na viazanie rozpočtových

prostriedkov v súlade s § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o

zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu predpokladaného nenaplnenia vlastných príjmov.

Zodp.: Mgr Kováčová, Ing. Florišová Termín: do 15. mája 2020

https://www.ucimenadialku.sk/

