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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie školstva a výchovy pri MsZ  

v Šamoríne dňa 17. júna 2020 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

PaedDr. Gábor Veres, Mgr. Márton Domsitz,., Mgr. Henrieta Balheimová,  Mgr. Magdaléna 

Vajasová, Mgr. Péter Mészáros, PaedDr. Hajnalka Baráth  

Neprítomní: Ing. Pavel Élesztős, PhD 
 

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

1) Prevádzka centra voľného času  

2) Vypísanie výberového konania na funkciu riaditeľa školy 

3) Výsledky zápisu do materských škôl  

4) Zaradenie cirkevnej materskej školy do siete škôl na území mesta – vyžiadanie stanoviska 

mesta 

5) Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ 

6) Prijímanie do 1. ročníka ZŠ   

7) Letné tábory pre žiakov 

8) Rôzne –  
 

 

K bodu 1)  
 

Komisia prerokovala možnosti prevádzky centra voľného času počas letných mesiacov. Centrum 

pripraví program pre deti v termíne od 1. júla do 14. augusta 2020. Maximálny počet účastníkov je 

30. Podrobnosti poskytne riaditeľka centra. 
 

K bodu 2) 
 

Vedúci školského úradu informoval komisiu o možnosti dokončenia vyhláseného výberového 

konania v Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Školská 977, Šamorín – 

Somorja v zmysle §38b, ods. (1) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v čase mimoriadnej situácie lehoty 

ustanovené v § 3 ods. 9a 17 a § 4 ods. 4 neplynú.  

V zmysle ods. (2) spomínaného zákona zriaďovateľ môže obsadiť voľné miesto riaditeľa bez 

výberového konania do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania, najdlhšie na 

šesť mesiacov v nasledovných školách: 

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  

Komisia berie informáciu na vedomie. 
 

K bodu 3) 

V tomto roku sa uskutočnil zápis do materských škôl od 11. mája 2020 do 15. mája 2020 vo 

všetkých materských školách ale bez osobnej prítomnosti detí. K prijatiu dieťaťa do materskej 
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školy na školský rok 2020/2021 bola potrebná písomná žiadosť zákonného zástupcu, avšak 

nevyžadovalo sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. 

Počet školopovinných detí v materských školách je 212. Počet všetkých žiadostí je spolu 394. 

Z tohto počtu je viackrát zapísaných 163 detí. Skutočný počet detí je teda 231, z toho 142 

trojročných, 33 štvorročných, 16 päťročných, 6 šesťročných a 1 sedemročný. Napriek tomu, že na 

predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma predovšetkým dieťa od troch do 

šiestich rokov jeho veku bolo zapísaných 33 dvojročných detí. Podarilo sa umiestniť všetky deti 

s trvalým pobytom zo Šamorína. Niektoré školopovinné detí dostali odklad pre nezrelosť 

a zostávajú v materských školách. 

Komisia berie informáciu na vedomie. 
 

K bodu 4) 

Komisia prerokovala žiadosť Reformovanej Kresťanskej Cirkvi na Slovensku, Cirkevný zbor 

Šamorín, Cintorínska 554/16, Šamorín zo dňa 10. júna 2020 o súhlas na zaradenie Materskej školy 

Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda 

a školskej jedálne ako jej súčasti do siete škôl a školských zariadení na území mesta Šamorín so 

sídlom: Strelecká 9, Šamorín. Zriaďovateľom cirkevnej materskej školy a školskej jedálne je 

Reformovaná Kresťanská Cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín, Cintorínska 554/16, 

Šamorín. V zmysle §16 ods. (1) písmeno l) zákona č. 596/2003 štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide 

o materskú školu je potrebný súhlas Mesta Šamorín. 

Komisia jednohlasne podporuje zaradenie Materskej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi 

s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda a školskej jedálne ako jej súčasti do siete 

škôl a školských zariadení na území mesta Šamorín so sídlom: Strelecká 9, Šamorín a odporúča 

zastupiteľstvu na schválenie pod č. 6/2020/KŠaV. 
 

K bodu 5) 

Komisia prerokovala vystúpenie riaditeľov základných škôl na zasadnutí mestského zastupiteľstva 

dňa 25. júna 2020. Riaditelia základných škôl v krátkosti prezentujú výchovno-vzdelávacie 

výsledkov školy s nasledovnými údajmi: počet žiakov, učiteľov a zamestnancov školy, výsledky 

školy, hodnotenie školy, úspešní žiaci školy. 

Komisia nenavrhuje vyhodnotiť úspešných žiakov na zasadnutí zastupiteľstva. 

K bodu 6) 

Komisia prerokovala výsledky zápisu do prvého ročníka základnej školy. Počet zapísaných detí: 

ZŠ Mateja Bela 160,                                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 253 školopovinných detí. Vlani ich bolo 248. Tento rok bolo do slovenskej 

školy zapísaných o 5 detí viac, do maďarských škôl rovnaký počet detí ako vlani. Niektoré 

školopovinné detí dostali odklad (okolo 27) pre nezrelosť a zostávajú v materských školách. Ich 

počet sa neustále mení. 
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K bodu 7) 

Komisia prerokovala možnosť organizovania letných táborov vo všetkých základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín počas letných školských prázdnin. Termín letných 

táborov v jednotlivých školách je nasledovný: 

Základná škola Mateja Bela od 6. do 17. júla 2020, 

Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským na od 1. do 17. júla 2020, 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Mliečne termín: od 1. do 3. a od 6. do 10. 

júla 2020. 

 
 

 
 

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

účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

         

             PaedDr. Gábor Veres 
                 predseda komisie 

Zapísal: Mgr. Vajas Štefan 


