Mestský úrad Kolárovo
Na 38. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 26. 02. 2014
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Informatívna správa o činnosti Spoločného školského úradu
v Kolárove za rok 2013, vrátane hodnotenia rozpočtu za rok
2013

Predkladá: Ing. Imrich Takács, Spoločný školský úrad Kolárovo

Spracoval: Ing. Imrich Takács, Spoločný školský úrad Kolárovo
Uložené prejednať v komisiách:
Komisia školstva, výchovy a vzdelávania mládeže
Komisia finančná a majetku mesta

Materiál obsahuje: Tematický materiál v prílohe
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1) Návrh na uznesenie: Határozati javaslat
A. MsZ berie na vedomie- Gúta Város Képviselő-testülete tudomásul veszi
1. Informatívnu správu o činnosti Spoločného školského úradu v Kolárove za rok 2013
vrátane hodnotenia rozpočtu za rok 2013
1. A Gútai Közös Tanügyi Hivatal 2013. évi tevékenységéről és a 2013. évi költségvetés
értékeléséről szóló tájékoztató jelentést.

2) Tematický materiál:

v prílohe

3)Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
- Smernica MŠVVaŠ SR č. 41/2013, ktorou sa určuje postup obvodného úradu v sídle kraja
pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a posudzovaní odborného zabezpečenia
činností obce a samosprávneho kraja ako školských úradov
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Vyhodnotenie činnosti Spoločného školského úradu v Kolárove
za rok 2013
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Kolárove uskutočňuje
svoju činnosť v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
smernice MŠVVaŠ SR č. 41/2013, ktorou sa určuje postup obvodného úradu v sídle kraja pri
potvrdzovaní obce ako školského úradu a posudzovaní odborného zabezpečenia činností
obce a samosprávneho kraja ako školských úradov.

A. Prenesené kompetencie v oblasti školstva na Mesto Kolárovo
Základné školy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

návštevy všetkých základných škôl v Kolárove a v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Kolárovo
zisťovanie plnenia povinnej školskej dochádzky všetkých školopovinných detí
s trvalým bydliskom v Kolárove
evidovanie žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku vo všetkých školách na
území mesta Kolárovo v elektronickej podobe
účasť na zápise žiakov do 1. ročníka
vyhodnotenie zápisu žiakov do 1. ročníka
evidovanie rozhodnutí o povolení vykonávať PŠD mimo územia SR
spracovanie výsledkov testovania žiakov 9. ročníka Monitor 9
vypracovanie a vydanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl
vydávanie odporúčanej osnovy pre vypracovanie koncepčného zámeru rozvoja škôl
a koordinovanie vypracovania koncepčného zámeru rozvoja školy
koordinácia činnosti v súvislosti s povinnosťou škôl a školských zariadení
vypracovávať Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti
a spracovanie údajov
účasť na jednotlivých akciách usporiadané školami

Iné činnosti:
• poradenská činnosť pre základné školy
• odborné poradenstvo v oblasti školskej problematiky
• vypracovanie VZN
• integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
• vedenie priestupkovej agendy a riešenie priestupkov na úseku školstva
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B.

•
•
•
•
•

Originálne kompetencie v oblasti školstva na Mesto Kolárovo
návšteva materských škôl, ZUŠ, CVČ
metodická pomoc riaditeľkám MŠ pri vydávaní rozhodnutí, koordinácia činností
a implementácia noviniek z tejto oblasti do praxe
príprava a tvorba materiálu k pedagogicko – organizačným pokynom
koordinácia činností v súvislosti s povinnosťou škôl a školských zariadení vypracovávať
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacieho procesu
účasť na jednotlivých podujatiach organizované školami a školskými zariadeniami

C. Rôzne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

spolupráca s odbornými radcami Obvodného, následne Okresného úradu v Nitre
podávanie informácií o nových legislatívnych predpisoch a rezortných predpisoch
v súvislosti so zmenami v oblasti školstva
účasť na pracovných stretnutiach so zamestnancami Štátnej školskej inšpekcie
pravidelná účasť na pracovných stretnutiach s ohľadom školskej problematiky v Nitre
spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne
spolupráca s Pedogogicko – psychologickou poradňou v Komárne
vyhodnotenie programového rozpočtu mesta
spolupráca so Slovenskou agentúrou životného prostredia
účasť na spoločenských akciách usporiadanými školami a mestom
vedenie databázy legislatívnych predpisov a priestupkových spisov
príprava podkladov pre poslancov MsZ v Kolárove
poskytovanie informácií pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl
a školských zariadení, poskytovanie informácií o problematike školstva rodičom
i ostatným občanom
spolupráca pri organizovaní slávnostnej akcie „Pedagóg roka 2013“
spoluúčasť pri organizovaní vytvorenia nultého ročníka
aktívna spolupráca zo Školskými úradmi v Komárne, v Nových Zámkoch,
v Hurbanove, v Štúrove, v Galante
organizovanie prednášok

Prehľad počtu žiakov k 15. 09. 2013 v rámci Spoločného školského úradu v Kolárove
Základné školy
ZŠ F. Rákócziho
ZŠ M. Korvína
ZŠ J. A. Komenského
Spolu zo ZŠ v Kolárove
Počet žiakov zo ZŠ Kameničná
Počet žiakov zo ZŠ Čalovec

Počet žiakov
248
336
207
791
32
26
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Počet žiakov v ZŠ Okoličná na Ostrove
Počet žiakov v ZŠ Zemné
Spolu za Spoločný školský úrad v Kolárove

130
184
1.133
Počet detí
159
144
303

Materské školy
MŠ s VJM , Brnenské nám. 16
MŠ Lesná 10
Spolu

Centrum voľného času ........................................................................................... 270
Základná umelecká škola ....................................................................................... 220
Hodnotenie rozpočtu Spoločného školského úradu
Na činnosť Spoločného školského úradu v roku 2013 Mesto Kolárovo dostalo transfér vo
výške 12.661,-€. Transfer bol poskytnutý na jedného zamestnanca spoločného školského
úradu.
Rozdelenie preukázaných finančných prostriedkov v rámci rozpočtu mesta:
- prevádzkové výdavky spoločného školského úradu :
667,- €
- osobné výdavky na zamestnanca spoločného školského úradu :
11.984,- €
V skutočnosti na prevádzkové výdavky bola vynaložená peňažná suma : 677,- € a na osobné
výdavky na zamestnanca bola vynaložená suma 11.984,- €, čo celkom činí 12.661,-€.
Rozpočet na Spoločný školský úrad z vlastných zdrojov mesta bol navýšený o 2.970,-€.
Prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bolo nasledovné:
• mzdy 2.200,- € + odvody 770,-€
• tovary a služby 0,-€
Skutočné čerpanie:
• mzdy 2.300,23 - € + odvody 1.147,16,-€
• tovary a služby 207,75 -€

V Kolárove 14. 02. 2014

Ing. Imrich Takács
Spoločný školský úrad v Kolárove

