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Dôvodová správa - Indoklás:
Predkladaný materiál sumarizuje situáciu v školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta komárno v súvislosti s mimoriadnou situáciou v súvislosti
s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - Obnovenie školského
vyučovania od 01. 06 2020.

Súvisiace právne normy:
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Stanoviská poradných orgánov / Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Predpisy, VZN, Územný plán mesta (je v súlade s platnými predpismi, VZN alebo UPM?)
Google street View (mapa)
Finančná kontrola: vykonaná
Kritéria schválenia: jednoduchá väčšina
Komisia školstva a kultúry zo dňa 09.06.2020: odporúča brať na vedomie materiál
Pomer hlasovania: 6 – 0 – 0
Mestská rada zo dňa 17.06.2020: odporúča brať na vedomie materiál
Pomer hlasovania: 7 – 0 – 0 – 0
Pozmeňujúci návrh rady / A tanács módosító javaslata

Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslata

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:
Mestsky úrad – Návrh MsÚ
Odporúča schváliť návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie
k Informatívnej správe o Obnovení školského vyučovania od 01.06.2020
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Informatívnu správu o Obnovení školského vyučovania od 01. 06. 2020.
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Informatívna správa
Obnovenie školského vyučovania od 01. 06. 2020
Názov ZŠ

celkový počet
žiakov
k 15.09.2019

žiaci ktorí
nastúpili
od 01.06.2020

1-5 ročník ZŠ

1-5 ročník ZŠ

%

212

165

77,83

269

140

52,04

170

91

53,53

311

169

54,34

245

152

62,04

pomer
sept./jún

Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno
Základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským – Alapiskola, Eötvösova ul. 39,
Komárno – Komárom
Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno
Základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským – Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno
– Komárom
Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím
jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul.
mieru 2, Komárno – Komárom
Základná škola, Jána Amosa Komenského,
Komenského ul. 3, Komárno
SPOLU

256

209

81,64

1 463

926

63,29

Názov MŠ

celkový počet
detí
k 15. 09. 2019

deti ktoré
nastúpili
od 01.06.2020

pomer
sept./jún

MŠ spolu

MŠ spolu

%

120

84

70,00

120

75

62,50

25

15

60,00

40

25

62,50

27

20

74,07

54

24

44,44

Materská škola, Lodná ul. 1, Komárno

109

75

68,81

Materská škola, Mederčská ul. 38, Komárno

38

22

57,89

Materská škola – Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno

84

56

66,67

Materská škola, Dlhá ul. 1, Komárno, Nová stráž
Materská škola s vyuč. jaz. maď. - Óvoda, Dlhá
ul. 1, Komárno, Nová stráž – Komárom, Őrsújfalu
Materská škola s vyuč. jazykom maďarským Óvoda, Vodná ul. 29, Komárno – Komárom
SPOLU

19

13

68,42

19

10

52,63

77

35

45,45

732

454

62,02

Materská škola s vyuč. jazykom maďarským –
Óvoda, Eötvösova ul. 48, Komárno – Komárom
Materská škola, Eötvösova ul. 64, Komárno
Materská škola s vyuč. jazykom maďarským Óvoda, Ul. františkánov 20, Komárno – Komárom
Materská škola – Óvoda, Ul. Komáromi Kacza
33, Komárno
Materská škola s vyuč. jazykom maďarským Óvoda, Ul. K. Kacza 39, Komárno – Komárom
Materská škola, Kapitánova ul. 29, Komárno
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Od 01. 06. 2020 do 14. 06. 2020
Mesto Komárno ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobností mesta Komárno v zmysle Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu
a športu č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 05. 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona
č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s Opatrením Úradu
verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22. 05. 2020 s účinnosťou od
1. júna 2020
a) obnovilo školské vyučovanie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
1. v materských školách,
2. v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého
ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych
skúšok;
b) obnovilo prevádzku školských klubov detí vo svojej
zriaďovateľskej
pôsobnosti;
c) obnovilo prevádzku zariadení školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti z dôvodu zabezpečenia stravovania
1. pre detí materských škôl u ktorých nie je zachované mimoriadne
prerušenie školského vyučovania,
2. pre žiakov základných škôl, u ktorých nie je zachované mimoriadne
prerušenie školského vyučovania,
3. pre zamestnancov škôl a školských zariadení,
4. pre seniorov.
Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR mimoriadne prerušenie školského vyučovania v
materských školách sa považuje za zachované, ak zriaďovateľ rozhodne o otvorení
školy a
•
•

zákonný zástupca dieťaťa neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole
z dôvodu obavy ozdravie dieťaťa alebo
zákonný zástupca dieťaťa prejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole, ale dieťa
nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.

Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR mimoriadne prerušenie školského vyučovania v
základných školách sa považuje za zachované, ak
•
•

ide o žiakov nultého alebo prvých až piatych ročníkov, zriaďovateľ rozhodol
o otvorení školy a zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu a
vzdelávanie žiaka v škole z dôvodu obavy ozdravie žiaka alebo
ide o žiakov nultého alebo prvých až piatych ročníkov, zriaďovateľ rozhodol
o otvorení školy, zákonný zástupca prejaví záujem o výchovu a vzdelávanie
žiaka v škole, ale žiaka nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.
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Mesto Komárno, ako zriaďovateľ umiestni dieťa alebo žiaka v škole prednostne
podľa poradia týchto kritérií
1. ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru,
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených
síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2. ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
3. ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú
dochádzku.
Deti možno umiestniť v materskej škole do skupín s počtom najviac 15 detí.
Žiakov možno umiestniť v základnej škole do skupín s počtom najviac 20 žiakov.
Materská škola má oznámiť územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na
účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch umiestnených do materských škôl a
materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rozsahu
a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu
•
•
•

k 30. júnu 2020 v termíne do 3. júla 2020,
k 31. júlu 2020 v termíne do 3. augusta 2020,
k 31. augustu 2020 v termíne do 3. septembra 2020.

Základná škola má oznámiť územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na
účely poskytovania ošetrovného údaje o žiakoch umiestnených do základných škôl k
30. júnu 2020 v termíne do 3. júla 2020.
Riaditelia škôl naďalej zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až
deviatych ročníkov a pre žiakov nultého alebo prvých až piatych ročníkov, ktorí
nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a
technické možnosti školy.
Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú
ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí príslušných orgánov.

Od 15. 06. 2020
Mesto Komárno ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobností mesta v zmysle Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu
SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 05. 2020 v znení rozhodnutia
č. 2020/12614:1-A2110 s účinnosťou od 15. 06. 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s Opatreniami Úradu
verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22. 05. 2020 a
č. OLP/4738/2020 zo dňa 09. 06. 2020 s účinnosťou od 15. júna 2020
a) obnovuje školské vyučovanie v základnej umeleckej škole,
b) obnovuje prevádzku centra voľného času.
Od 15. júna 2020 už nie je povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy a
zrušia sa aj mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo
skupine. Učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy,
pretože je rušený zákaz zmiešavania detí v triedach. Denná prevádzka škôl je
rozšírená z pôvodných deviatich hodín na desať.
Šieste až deviate ročníky základných škôl budú otvorené na sedem pracovných dní
od 22. júna do 30. júna 2020. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale
dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma bude
preplatené ošetrovanie člena rodiny.

