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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia komisie školstva a výchovy pri MsZ  

v Šamoríne dňa 9. júna 2021 
 
 
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) Vypísanie výberového konania na funkciu riaditeľa školy 
2) Výsledky zápisu do materských škôl  
3) Prijímanie do 1. ročníka ZŠ   
4) Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ 
5) Letné tábory pre žiakov 
6) Rôzne – 3D kurz, koordinátor voľnočasových aktivít v ZŠ 

 

K bodu 1)  
 

Komisia prerokovala vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy, ktoré 
z dôvodu epidemiologickej situácie doteraz nebolo možné vyhlásiť v zmysle § 4 zákona NR SR 
č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov. Voľba riaditeľa školy sa má uskutočniť v nasledovných školách: 
Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995, Šamorín  
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Prvá ulica 124, Šamorín-Mliečno, 
Somorja - Tejfalu,   
Materská škola - Óvoda, Ul. Márie 682, Šamorín - Somorja  
Materská škola - Óvoda, Poľovnícka 1129, Šamorín - Somorja  
Materská škola, Gazdovský rad 41, Šamorín  
Pravdepodobný termín vyhlásenia výberových konaní je koniec augusta a začiatok septembra 
2021. 
 

K bodu 2) 
 

Komisia prerokovala výsledky zápisu detí do materských škôl. Zápis dieťaťa do  materskej školy 
sa uskutočnil od 10. mája 2021 do 14. mája 2021. Skutočný počet voľných miest v materských 
školách na školský rok 2021/2022 je 145. Počet všetkých žiadostí je spolu 350. Z tohto počtu je 
viackrát zapísaných 124 detí. Počet zapísaných detí je teda 226, z toho 35 dvojročných, 121 
trojročných, 44 štvorročných, 16 päťročných a 10 šesťročných. Na predprimárne vzdelávanie v 
materských školách sa prijíma predovšetkým dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. V zmysle 
školského zákona je predprimárne vzdelávanie povinné  pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku 
do 31. augusta 2021. Prednostne boli prijaté šesť-, päť- a štvorročné deti. Podarilo sa umiestniť aj 
všetky trojročné deti s trvalým pobytom zo Šamorína. Školopovinné deti, ktoré pre nezrelosť 
zostávajú v materských školách dostanú od riaditeľa materskej školy rozhodnutie o pokračovaní 
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predprimárneho vzdelávania. Riaditelia materských škôl vydajú rozhodnutia v mysle §59 ods. (7) 
školského zákona do 15. júna 2021. 
Zákonný zástupca dieťaťa má prvýkrát  možnosť na odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa. 
 

K bodu 3) 
 

Komisia prerokovala výsledky zápisu a možnosti prijímania detí do základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín. Zápis dieťaťa do prvého ročníka základnej školy sa 
uskutočnil tretí aprílový týždeň od 12. apríla do 17. apríla 2021. Do Základnej školy Mateja Bela 
sa prihlásilo 136 detí,  do Základnej školy Mátyása Korvína s VJM - Alapiskola 71 detí a  do 
Základnej školy s VJM – Alapiskola v Mliečne 17 detí. Riaditelia prednostne prijímajú žiakov, 
ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode školy. V zmysle §60 ods. (2) školského 
zákona o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý 
predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. 
K bodu 4) 
 

Komisia prerokovala vystúpenie riaditeľov základných škôl na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
dňa 24. júna 2021. 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. 
Z dôvodu spravodlivého prístupu voči tým žiakom základných škôl, ktorí sa nemohli zúčastniť 
viacerých súťaží, komisia navrhuje nevyhodnotiť úspešných žiakov na zasadnutí zastupiteľstva. 
 

K bodu 5) 
 

Počas letných prázdnin sa uskutočnia letné tábory pre žiakov. Prvý júlový týždeň, od 1. júla do 9. 
júla 2021 vo všetkých troch základných školách. Podmienkou účasti detí nad 10 rokov je 
pravdepodobne preukázanie sa PCR testom, ktorý podľa dostupných informácii ministra školstva 
bude preplatený tým, ktorí o to požiadajú. 
 

K bodu 6) 
V rôznom komisia prerokovala: 
a) kurz pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ v používaní 3D tlačiarni v praxi od 1. septembra 2021, 
b) zabezpečenia koordinátora voľnočasových aktivít  vo väčších základných školách, 
c) možnosť vytvorenia špeciálnej triedy v materskej škole, 
d) maľovanie priestorov materských škôl počas letných mesiacov. 
 
 
 

Pretože neboli predložené ďalšie otázky na prerokovanie, predseda poďakoval prítomným za 
účasť a rokovanie ukončil. 
 
 
 
         
             PaedDr. Gábor Veres 
                 predseda komisie 
Zapísal: Mgr. Vajas Štefan 


