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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie školstva a výchovy pri MsZ  

v Šamoríne dňa 22. apríla 2020 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

PaedDr. Gábor Veres, Mgr. Márton Domsitz, Ing. Pavel Élesztős, PhD., Mgr. Henrieta 

Balheimová,  Mgr. Magdaléna Vajasová, Mgr. Péter Mészáros, PaedDr. Hajnalka Baráth  

Neprítomní: neboli 
 

Predseda komisie po privítaní všetkých prítomných otvoril rokovanie s nasledovným programom:  
 

1) Zápis do 1. ročníka základnej školy  

2) Zápis do materskej školy  

3) Funkčné obdobie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Šamorín  

4) Návrh VZN č. 4/2020 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín  

5) Návrh VZN č. 5/2020 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a  školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v roku 2020  

6) Prevádzka centra voľného času  

7) Rôzne –  
 

 

K bodu 1)  
 

Riaditelia škôl informovali o výsledkoch zápisu do prvého ročníka základnej školy. Počet 

zapísaných detí: 

ZŠ Mateja Bela 157,                                plánovaný počet tried je 5, 

ZŠ Mátyása Korvína s VJM 71, plánovaný počet tried je 3, 

ZŠ s VJM , Mliečno 22, plánovaný počet tried je 1. 

Spolu je zapísaných 250 školopovinných detí. Vlani ich bolo 248. Tento rok bolo do slovenskej 

školy zapísaných o 2 deti viac a do maďarských škôl rovnaký počet ako vlani. Overenie údajov 

poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania. 

Komisia berie informáciu na vedomie. 
 

K bodu 2) 
 

Zápis do materských škôl sa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa na školský 

rok 2020/2021 koná v termíne od 11. mája 2020 do 15. mája 2020 vo všetkých materských 

školách. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí 

elektronicky, ako formulár na mailovú adresu MŠ, e-mailom na mailovú adresu MŠ, písomne poštou 

na adresu MŠ alebo vo výnimočných prípadoch osobne v MŠ. 

Podrobnejšie informácie o zápise, ako aj formulár bude k dispozícii na internetovej stránke mesta 

a k nahliadnutiu na úradnej tabuli mesta. 

Komisia berie informáciu na vedomie. 
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K bodu 3) 
 

Vedúci školského úradu informoval komisiu o funkčnom období riaditeľov škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín. V súčasnosti nie je možné vyhlásenie 

výberové  konania na obsadenie miesta riaditeľa v troch materských školách a v jednej základnej 

škole:  

Materská škola - Óvoda, Poľovnícka 1029, Šamorín - Somorja  

Materská škola - Óvoda, Ul. Márie 682, Šamorín - Somorja  

Materská škola, Gazdovský rad 41, Šamorín 

Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995, Šamorín  

z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách od 30. marca 2020 do 

odvolania na základe rozhodnutia ministra školstva.  

Neuskutočnilo sa ani ustanovujúce zasadnutie rady školy, takže nie je možné realizovať voľbu 

riaditeľa. Dočasne by bolo možné poveriť riaditeľov výkonom funkcie v súlade so zákonom. 

Komisia berie informáciu na vedomie. 
 

K bodu 4) 

Komisia prerokovala návrh VZN č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie 12/2019, ktorým sa určujú príspevky na čiastočnú  úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín. Články sa dopĺňajú 

odsekom aby v prípade mimoriadneho prerušenia školského vyučovania neprispieval zákonný 

zástupca na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na štúdium žiaka v 

základnej umeleckej škole, na činnosti v školskom klube detí, na činnosti centra voľného času,  na  

nákup potravín a na režijné náklady v školskej jedálni. V zmysle platnej legislatívy zákonný 

zástupca nemusí prispievať na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v prípade neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v škole a školskom zariadení. 

Komisia jednohlasne odporúča zastupiteľstvu stiahnutie návrhu z programu zastupiteľstva pod č. 

4/2020/KŠaV. 
 

K bodu 5) 
 

Komisia prerokovala návrh VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie 1/2020 o podrobnostiach  financovania základnej, umeleckej školy, materských škôl a  

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, súkromných a cirkevných 

zriaďovateľov na území mesta Šamorín v roku 2020. Zníži sa výška finančných prostriedkov na  

mzdy a prevádzku v prepočte na jedného žiaka/stravníka/dieťa na rok 2020  v materskej škole, v 

základnej umeleckej škole, v školskom klube detí, v centre voľného času a v školskej jedálni. 

Komisia jednohlasne podporuje návrh VZN a odporúča zastupiteľstvu na schválenie pod č. 

5/2020/KŠaV. 
 

K bodu 6) 

Komisia prerokovala možnosti racionalizácie prevádzky centra voľného času na vytvorenie 

podmienok na neformálne vzdelávanie a na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže vo veku od 5 do 30 rokov a mimoškolské 

voľnočasové aktivity aj pre dospelých. Činnosť centra sa riadi v zmysle platnej legislatívy v 

súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní tzv. "školský zákon", Vyhláškou MŠ 

SR 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, 
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školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe v znení neskorších predpisov a zároveň 

pedagogicko-organizačnými pokynmi pre daný školský rok. 
 

K bodu 7) 

V rôznom komisia prerokovala: 

a) opodstatnenosť vytvorenia špeciálnej triedy v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským – 

Alapiskola, Šamorín – Mliečno pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(počtom štyri). Trieda bude otvorená aj v školskom roku 2020/2021. 
 

 

 

Pretože neboli predložené ďalšie otázky na prerokovanie, predseda poďakoval prítomným za 

účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

         

             PaedDr. Gábor Veres 
                 predseda komisie 

Zapísal: Mgr. Vajas Štefan 


