
RNDr. Mária Hamranová, predseda Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo  

 

Z Á P I S N I C A 

z 2. zasadnutia Komisie školstva a vzdelávania pri MsZ Hurbanovo konanej dňa 07.06.2019  

PRÍTOMNÍ:  

RNDr. Mária Hamranová - predseda komisie  

Mgr. Nataša Ďurišová - členka komisie  

Mgr. Katarína Valachová - členka komisie  

Bc. Drahoslava Výbochová – členka komisie 

 

PROGRAM :  

1. privítanie, určenie zapisovateľa  

2. aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania v meste 

3. uznesenie, záver  

 

1. Úvod, privítanie: RNDr. Mária Hamranová, predsedníčka komisie, otvorila zasadnutie, 

privítala prítomných a oboznámila s programom zasadnutia. Určila sa zapisovateľka komisie - 

Mgr. Katarína Valachová. Plánované zasadnutie komisie sa uskutočňuje na základe dohody 

členov komisie a to formou výjazdov do jednotlivých škôl, školských a vzdelávacích inštitúcií 

v meste.  

2. Členovia komisie vyhodnotili  a pozitívne hodnotili uskutočnené podujatia za uplynulé 

obdobie. Aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania: 

      a/ Dotácia – „Obedy zadarmo“, príspevok na hlavné teplé jedlo pre žiakov základných 

škôl bude realizovaný od 1.9.2019. Mesto sa prihlásilo (ZŠ ešte len bude prihlásené) do 

tohto projektu, k tomu prispôsobilo aj VZN č. 131/2019 o  príspevkoch v školstve. Vedúce 

školských jedální sa dohodli na treťom finančnom pásme na nákup potravín platné od 

1.9.2019 ako aj o režijných príspevkoch na obedy od rodičov. Mestské zastupiteľstvo 

16.5.2019 odsúhlasilo poplatky za stravu. Riaditelia škôl riešia teraz zápisné lístky 

a prepracovávajú školské poriadky, kde je potrebné tieto zmeny zahrnúť ako aj informovať 

rodičov a zákonných zástupcov. Samozrejme je nutná aj technická a materiálna 

rekonštrukcia kuchýň, na ktoré boli schválené financie z rozpočtu - rezervný fond, ako aj 

školy z vlastných prostriedkov sú nútené tieto rekonštrukčné práce riešiť. 

b/ Zanedbávanie školskej dochádzky /ZŠD/ - zvolané stretnutie primátorom mesta. 

Prítomní boli: TSP, obvodné odd. polície, ved. správneho odd., SŠÚ, riad. ZŠ s MŠ  Á. 

Fesztyho s vjm, refer. školstva. Riešil sa nový Metodický pokyny k postupu pri ZŠD. Riad. 

obv. odd. polície vyjadril ochotu spolupracovať pri riešení problému. TSP tiež vyjadrili 

ochotu, ale žiadali riaditeľa školy, aby triedni učitelia na týždennej báze zasielali podklady, 

aby okamžite vedeli s rodinami pracovať. Ich pomoc je nutná aj pri niektorých rodičoch, 



ktorí ešte neprihlásili deti na povinnú školskú dochádzku, ako aj pri nutných 

psychologických vyšetreniach. 

c/ Zdravotný stav stromov – v obidvoch školách je nutné riešiť zdravotný stav stromov, 

ohlásiť na životné prostredie na mesto a vyžiadať si odborné stanovisko. Choré stromy 

a stromy, ktoré ohrozujú majetok, prípadne zdravie, je nutné riešiť. Problém je v areáloch 

obidvoch škôl a riaditelia už komunikovali ústne s p. primátorom.  

d/ Letnú činnosť jednotlivých škôl a školských zariadení je (by bolo dobré pre záujem  

a informovanosť verejnosti) nutné zavesiť na web jednotlivých zariadení  

e/ Pripravované podujatia: 

- 12.6. o 19,00 koncert v Kostole sv. Ladislava  

- 28.-29.6. – Hurbanovské kultúrne slávnosti 

- august – september – Výstava Vesmír očami detí v Galérii Á. Fesztyho 

- 23.6. odovzdanie  ihriska Žihadielko park Hliník 

- zápis do ZUŠ – 11.-13.6.2019  

-  16.6. - tanečné sympózium ZUŠ o 16,00 v KD 

- 16.6. – letný koncert Csemadok – park Hvezdáreň 

- slávnostná rozlúčka žiakov 9.roč. ZŠ 25.6. 

- slávnostné ukončenie šk.r.2018/19 – 28.6. 

f/ ZŠ požiadali o skrátenie prevádzky ŠKD 28.6. do 14.00 hod. 

g/ Letná prevádzka Slovenskej ústrednej hvezdárne pre návštevníkov bude denne 

s dvomi vstupmi, a to: o 10.00 a 13.00 hod. Organizujú zraz mladých astronómov od 29.6. 

do 5.7.2019 v Tatrách a letné sústredenie mladých astronómov zo ZŠ v termíne od 4.8. do 

8.8.2019. 

h/ Výmenný pobyt pre záujemcov z družobného mesta a astronomického centra z Rijeky sa 

tento rok z dôvodu zaneprázdnenosti našich partnerov asi neuskutoční.   

4. Uznesenie: 

Komisia školstva a vzdelávania pri MsZ : 

      a/ berie na vedomie aktuálne otázky a informácie z oblasti školstva a vzdelávania 

b/ poveruje predsedu komisie o poskytnutie zápisnice primátorovi mesta 

RNDr. Mária Hamranová sa poďakovala všetkým za účasť na zasadnutí a zaželala krásne 

prežitie leta, načerpanie novej energie a peknú dovolenku.  

V Hurbanove dňa 7.6.2019 

 ............................................................               ..............................................................  

Mgr. Katarína Valachová                                                  RNDr. Mária Hamranová 

 zapisovateľka                                                                   predsedníčka komisie 


