
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a kultúru pri OZ Miloslavov 

konanej dňa 24.6.2019 o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti na II. poschodí obecného úradu

Prítomní:

Členovia Komisie: Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Martin Čierny, PaeDr. Alena Jančeková, Bc. 
Monika Neupauerová, Mgr. Darina Ribárova, Peter Slivka
Ospravedlnení: Peter Antalík, Bc. Ladislav Bučík, Katarína Horváthova, Mgr. Martina 
Kerteszová
Pozvaní hostia: Milan Baďanský (starosta obce), Hana Pokorná, Kvetoslava Jašurová, Martin 
Sitiar

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o aktuálnej situácii v ZŠ
3. Informácia o aktuálnej situácii v MŠ
4. Informácia o prípravách Dňa obce
5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1.
Zasadnutie komisie viedla predsedníčka komisie Ing. Tatiana Cabalová, PhD., ktorá 
prítomných privítala a otvorila zasadnutie komisie. Členovia komisie dostali návrh programu 
emailom a nemali k nemu pripomienky, preto komisia rokovala podľa tohto programu.

K bodu 2.
Riaditeľka ZŠ a členka komisie Paedr. Alena Jančeková oboznámila prítomních o stave v ZŠ. 
Zápis do 1. ročníka bol 6.4.2019. Zapísalo sa 100 detí. K 15.6.2019 boli zaslané všetkým 
rozhodnutia, prijatí - 67, neprijatí 10, odklad PŠD - 21, nenastúpia - 2. Odstúpili sme 
odvolania voči neprijatiu zriaďovateľovi v počte 2, u zriaďovateľa sa priamo odvolal 1 rodič, 
spolu sa odvolali 3 rodičia. Zriaďovateľ rieši odvolania v druhom stupni. Kedže sa dvaja žiaci 
ohlásili, že nenastúpia, navrhujeme dvom odvolaniam kladne vyhovieť. Tento školský rok 
bolo 15 tried, 331 žiakov a 36 zamestnancov školy. ŠKD malo 7 oddelení a 156 detí. 
Organizácia k novému školskému roku je ešte v tejto chvíli otvorená, hľadáme učiteľa 1. 
stupňa a školskú psychologičku na polovičný úväzok. Správu o výchovno - vzdelávacích 
výsledkov za školský rok 2018/2019 odovzdávame zriaďovateľovi a na vedomie rade školy 
najneskôr do 30.10. 2019.

K bodu 3.
Riaditeľka MŠ a členka komisie Bc. Monika Neupauerová oboznámila prítomních o stave 
v MŠ. Celkovo detí v školskom roku 2018/2019 je 178, z toho časť Miloslavov - 43 t.j. 2 
triedy, časť Alžbetin dvor - 135 t.j. 7 tried. Predškolákov je 76 detí. Odloženú školskú 
dochádzku má 16 detí. Počet prihlášok na školský rok 2019/2020 bolo 120, z toho 
rozhodnutia o prijatí je 60 detí, neprijatých 60 detí. Celkový počet detí v šk.roku 2019/2020 je 
182.
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K bodu 4.
Predseda komisie Tatiana Cabalová informovala prítomných o pokračujúcich prípravách osláv 
Dňa obce, ktoré sa uskutočnia dňa 31.8.2019. Súčasťou osláv bude aj udelenie Ceny obce 
Miloslavov podľa § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu obce Miloslavov pánovi Pavlovi Karabovi. 
Moderátorom osláv bude Katarína Jurčová. Boli prediskutované sprievodne akcie počas Dňa 
obce - pečenie býka, divadielko pre deti, šermiarska a ohňová šou, vystúpenie skupiny 
Tuzexband, deň otvorených dverí v Remeselnom dome. K diskusii sa zapojili všetci prítomní.

K bodu 5.
Rôzne - žiadne informácie.

K bodu 6.
Predsedníčka Komisie pre školstvo a kultúru poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť 
a ukončila stretnutie.

Zapísal: Ing Tatiana Cabalová, PhD., predseda komisie
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