Zápisnica č. 01
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a kultúru pri OZ Miloslavov
konanej dňa 18.6.2018

Prítomní členovia komisie:
Mgr. Ľ. Majer, Jana Bakošová, Katarína Kopčoková, Roman Plačintár
Neprítomní členovia komisie:
PaedDr. A.Jančeková, Bc. R.Hudák

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Informácia o aktuálnej situácii v ZŠ
Informácia o aktuálnej situácii v MŠ
Záver

1.

Otvorenie zasadnutia
Stretnutie otvoril predseda Ľ. Majer privítaním prítomných a prednesením programu.

2.

Informácia o aktuálnej situácii v ZŠ
Vzhľadom k tomu, že členka komisie a zároveň riaditeľka základnej školy v Miloslavove
A. Jančeková sa ospravedlnila z neúčasti na komisii, informácie o aktuálnej situácii v základnej
škole zaslané e-mailom sprostredkoval Ľ.Majer.
V súčasnosti navštevuje školu 286 žiakov v 14-tich triedach. Na zápise na školský rok
2018/2019 sa zúčastnilo 67 detí. 8 detí nebolo prijatých, 15 detí dostalo odklad. Niekoľko detí je
ešte v štádiu riešenia. Na základe uvedených čísiel, budú v školskom roku 2018/2019 v základnej
škole v Miloslavove otvorené dve prvé triedy.
Uzatvoreniu areálu ZŠ je v štádiu riešenia. Je vypracovaná projektová dokumentácia, podaná
žiadosť o určenie stavebného úradu a kompletizujú sa podklady pre potreby podania žiadosti
o stavebné povolenie.

3.

Informácia o aktuálnej situácii v MŠ

Predseda komisie Ľ.Majer sprostredkoval informácie od riaditeľky materskej školy
J. Nasarikovej o aktuálnej situácii v MŠ.
V termíne podávania prihlášok do materskej školy bolo podaných 100 prihlášok. 2 prihlášky
boli doručené po termíne. Z celkového počtu prihlásených detí je 11 predškolákov (10 v termíne, 1 po
termíne zápisu). Vzhľadom k počtu detí, ktoré opustili materskú školu, bolo pre školský rok
2018/2019 možné prijať 37 detí. Na základe dikcie zákona bolo prijatých 10 predškolákov (1 dieťa

s prihláškou po termíne zápisu nebolo prijaté). Členenie : 3 TP dieťa+rodič, 4 bez TP dieťa aj rodič, 2
TP dieťa a 1 rodič, 1 bez TP dieťa+TP rodič
Ďaľšie deti (27) boli na základe veku prijaté v nasledovnom členení: 14 TP dieťa+rodič, 8 TP
dieťa a 1 rodič, 2 bez TP dieťa+TP rodič, 3 TP dieťa+bez TP rodičov.

Z prednesených informácií zo základnej i materskej školy vyplývajú nasledovné skutočnosti:
Keďže v školskom roku 2017/2018 opúšťa MŠ iba 37 detí, čo je pozitívom pre základnú školu, nakoľko
nie je tlak na otvorenie väčšieho počtu prvých tried, tento fakt je však negatívom pre MŠ, keďže pre
školský rok 2018/2019 nie je možné umiestniť väčšinu prihlásených detí.
V budúcom školskom roku však práve naopak. Vzhľadom k počtu predškolákov (80) bude možné
prijať väčší počet detí do materskej školy, v základnej škole však s najväčšou pravdepodobnosťou
bude nutné otvoriť tri prvé triedy. Tento fakt ma negatívny vplyv na celkovú kapacitu školy.

Členovia komisie sa následne vyjadrili k danej situácii a z diskusie vyplynuli dva návrhy riešenia.
Ako však odznelo, sú to riešenia iba pre nasledujúci školský rok 2018/2019, nie optimálne ako pre
zamestnancov materskej, tak i základnej školy.
1. zriadenie ďalšej triedy v materskej škole z existujúcej spálne
pozitíva: prijatie cca 18 detí z momentálne neuspokojených prihlášok
negatíva: 3 dočasné pracovné sily (2 pedagógovia, 1 pomocná sila), nutnosť zakúpiť
vybavenie triedy (lehátka, posteľné prádlo, nábytok), kúpu vybavenia je možné riešiť formou
príspevku od rodičov
2. zriadenie triedy materskej školy pre predškolákov v budove základnej školy
pozitíva: prijatie cca 18 detí z momentálne neuspokojených prihlášok
negatíva: obsadenie jednej miestnosti v základnej škole žiakmi materskej školy, možné
logistické problémy, potrebné zakúpiť vybavenie (vzhľadom k tomu, že v triede by boli
umiestnené deti predškolského veku, nie sú potrebné lehátky, iba zodpovedajúci nábytok
Na základe dodatočných informácií o potrebe delenia tried v základnej škole na skupiny
(anglický jazyk, náboženstvo, etická výchova), a obsadenosti jednotlivých miestností, nie je
možné uvažovať s „prepožičaním“ triedy v základnej škole pre potreby materskej školy.

Členovia komisie následne požiadali predsedu komisie o prednesenie informácií o aktuálnej situácii
v ZŠ a MŠ a záverov komisie na pôde obecného zastupiteľstva.

4.

Záver

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a konštruktívny prístup a ukončil
zasadnutie.

Zapísal : Mgr. Ľ.Majer, predseda komisie

