M E S T O Š A M O R Í N - S O M O R J A VÁ R O S
Mestský úrad - Városi Hivatal
Hlavná 37 - Fő utca 37.
931 01 Šamorín - 931 01 Somorja
ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie školstva a výchovy pri MsZ
v Šamoríne dňa 23. januára 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PaedDr. Gábor Veres, Mgr. Márton Domsitz, Ing. Pavel Élesztős, PhD., Mgr. Henrieta Balheimová.
Predseda komisie po privítaní všetkých prítomných otvoril rokovanie s nasledovným programom:
Nominácia kandidátov - ostatných členov komisie
Návrh rozpočtu mesta na rok 2019
Zápis do 1. ročníka základnej školy
Zápis do materskej školy
Funkčné obdobie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Šamorín
6) VZN – financovanie základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
1)
2)
3)
4)
5)

pôsobnosti Mesta Šamorín v roku 2019

7) Odvolanie delegovaných zástupcov mesta a návrh na delegovanie nových zástupcov
mesta do orgánov školskej samosprávy
8) Dotácia na obedy v MŠ a ZŠ
9) Rôzne
K bodu 1)
Prítomní členovia komisie nominovali nasledovné osoby:
Mgr. Magdaléna Vajasová, RNDr. Gabriella Bugár, PaedDr. Hajnalka Baráthová, do komisie sa za
člena hlásili pán Ing. Martin Šimurda a JUDr. Mgr. Ondrej Chrena,
z ktorých MsZ v Šamoríne na svojom najbližšom zasadnutí zvolí ostatných členov tejto komisie.
K bodu 2)
Komisia prerokovala návrh rozpočtu Mesta Šamorín na rok 2019 a odporúča zastupiteľstvu na
schválenie pod č. 1/2019/KŠaV.
K bodu 3)
Z dôvodu zabezpečenia povinnej školskej dochádzky pre deti s trvalým pobytom zo Šamorína
komisia prerokovala možnosti prijímania detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Šamorín. Zápis dieťaťa do prvého ročníka základnej školy sa koná vždy druhý aprílový
týždeň v zmysle Všeobecne záväzné nariadenia č. 13/2015. Podľa evidencie obyvateľstva v roku
2019 počet školopovinných detí v Šamoríne je 177. Do základnej školy Mateja Bela je možné prijať
maximálne 132 detí, do Základnej školy Mátyása Korvína s VJM 60 detí, do Základnej školy s VJM
v Mliečne 15 detí.
K bodu 4)
Komisia prerokovala aj zápis detí do materských škôl. Predpokladaný počet voľných miest
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v materských školách na školský rok 2019/2020 je 220 (niektoré deti môžu dostať odklad povinnej
školskej dochádzky). Podľa evidencie obyvateľstva počet trojročných detí s trvalým pobytom zo
Šamorína je 157.
K bodu 5)
Komisia prerokovala funkčné obdobie riaditeľov škôl a školských zariadení. V zmysle § 2 a §3
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov výkon štátnej správy v školstve vykonávajú riaditeľ školy alebo riaditeľ
školského zariadenia a obec. Zriaďovateľ (obec) vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie
na návrh rady školy.
Funkčné obdobie riaditeľov nasledovných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Šamorín trvá
do 30. júna 2019:
Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola
Základná umelecká škola Štefan Németha-Šamorínskeho - Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola
Materská škola, Školská 977
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Prvá ulica 108, Šamorín-Mliečno
Materská škola - Óvoda, Poľovnícka 1029, Šamorín-Somorja
alebo do 31. augusta 2019:
Centrum voľného času – Szabadidőközpont.

Po uplynutí funkčného obdobia vyhlasuje zriaďovateľ výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľa. Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa je rada školy.
Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov
kandidátov na obsadenie funkcie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ.
K bodu 6)
Komisia prerokovala návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Šamorín v roku 2019. Z predpokladaných bežných výdavkov na osobné náklady a predpokladaných
prevádzkových nákladov súvisiacich len s bežnou réžiou škôl a školských zariadení predložených
riaditeľmi škôl bola vypočítaná výška dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa
materskej školy a na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín na
rok 2019. Výška dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na žiaka
školského zariadenia je vyššia z oprávnených dôvodov (forma a organizácia výchovy
a vzdelávania, počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom, zaradenie zamestnancov do
platových tried, zvýšenie platov zamestnancov, vyplácanie kreditových príplatkov, ...)
Komisia odporúča návrh VZN na schválenie pod č. 2/2019/KŠaV.
K bodu 7)
Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec sú štyria delegovaní
zástupcovia zriaďovateľa. Po vykonaní komunálnych volieb členstvo v orgánoch školskej
samosprávy zaniká odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa a vzniká delegovaním nových
zástupcov zriaďovateľa do školských samospráv.
Komisia odporúča zastupiteľstvu návrh nových delegovaných zástupcov mesta na schválenie pod
č. 3/2019/KŠaV.
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K bodu 8)
Komisia prerokovala povinnosti zriaďovateľa v súvislosti so zmenou zákona o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa. Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie obeda a iného jedla
v materskej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy v sume 1,20
eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
a odobralo stravu.
K bodu 9)
Komisia prerokovala rozšírenie dvora MŠ Gazdovský rad. Prístavbou vzniknú v materskej škole
dve nové triedy. Po dokončení rekonštrukčných prác bude potrebné zo strany zriaďovateľa
zabezpečiť oplotenie a na dvore rozšíriť detské ihrisko.
Pretože neboli predložené ďalšie otázky na prerokovanie, predseda poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.
PaedDr. Gábor Veres
predseda komisie

Zapísal: Mgr. Vajas Štefan

