Komisia pre školstvo, vzdelávanie a
mládež pri mestskom zastupiteľstve vo
Fiľakove
Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre školstvo, vzdelávanie a mládež pri MZ vo Fiľakove
konanej dňa
22. mája 2019
___________________________________
Prítomní:
Predseda komisie :
Ing. László Kerekes
Členovia:
Mgr. Marian Bozó
Mgr. Ildikó Kotlárová
Bc. František Mojzeš,
Mgr. Andrea Reiszová
PhDr. Róbert Rubint
Ospravedlnený:
Bc. Pavel Kaško
Ďalší prítomní: László Molnár, Zsuzsanna Szvorák, Mgr. Monika Szacsková,
Mgr. Alžbeta Labodová. Mgr. Juraj Péter, Zsolt Karcag, PhDr. Peter Fehér
Rokovanie:
K bodu č. 1) Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril Ing. László Kerekes, predseda komisie.
Oboznámil prítomných s dnešným programom rokovania.
K bodu č. 2) Prezentácia Gymnázia vo Fiľakove
Komisia mala svoje dnešné zasadnutie v Gymnáziu vo Fiľakove. Po
privítaní dostal slovo jeho riaditeľ, ktorý členov komisie informoval fungovaní
školy. Hovoril o prihlasovaní žiakov do 1. ročníka. Škola robí všetko pre to,
aby prilákala aj nových žiakov z iných miest nielen z fiľakovských základných
škôl. Tento rok sa prihlásilo v prvom kole na štvorročné gymnázium 12 detí
do maďarskej triedy a 8 detí do slovenskej triedy. 18.06.2019 bude ešte druhé
kolo prijímacích skúšok, tak sa ešte možno zvýšia počty. Zriaďovateľom školy je

VÚC, ktoré rozhoduje o počte tried a detí na škole. Posledné roky bola
zaznamenaná veľmi klesajúca tendencia v počte prihlásených detí.
Pedagógovia z gymnázia v rámci diskusie navrhli dve riešenia na zvýšenie počtu
prihlásených detí. Ako prvé navrhli stretnutie všetkých výchovných poradcov zo
základných škôl k zadefinovaniu požiadaviek a očakávaní detí od stredných
škôl. Deti sa rozhodujú dosť značnej miere o tom na akej škole začnú študovať
pod vplyvom kamarátov a svojich učiteľov na ZŠ. Je potrebné začať
spolupracovať medzi sebou tak, aby to malo aj význam a a podarilo sa zvýšiť
počet detí na stredných školách vo Fiľakove.
Ako druhé riešenie navrhli vypracovanie anonymných dotazníkov pre žiakov
9. ročníka ZŠ na zistenie príčiny prečo si nevyberú strednú školu vo Fiľakove
a tiež končiacich žiakov 4. ročníka na strednej škole aké majú postrehy
z fungovania školy. Podobný dotazník by bolo dobré vypracovať aj pre učiteľov
na základných školách.
Zástupca riaditeľa, Mgr. Péter, informoval
ešte členov komisie
o projektoch, ktoré sa na gymnáziu realizujú a tiež o tom, že škola je zapojená aj
do programu ERASMUS.
K bodu č. 3)VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo
K prerokovaniu tohto bodu bol prizvaný PhDr. Peter Fehér, ktorý komisii
predložil návrh VZN aj s dôvodovou správou. Členovia komisie nemali
k návrhu VZN žiadne pripomienky.
K bodu č. 4) Aktuálne záležitosti
Členovia komisie ďalej prerokovali prípravu akcie Prijatie najúspešnejších
žiakov, ktorá sa bude konať dňa 25. 06.2019 so začiatkom o 9.00 hod. vo veľkej
zasadačke Mestského úradu. Za jednotlivé školy budú pozvané nasledovné
počty detí :
Základná škola Š. Koháriho – 15
ZŠ Školská – 15
ZŠ Farská lúka 64/A – 6
ZŠ L. Mocsáryho – 6
ZUŠ - 4
MŠ Štúrova – 8
MŠ Daxnerova - 8
Špeciálna ZŠ – 2
Gymnázium - 4
SOŠ – 4.
Ďalšou témou v rámci Aktuálnych záležitostí bol návrh na udelenie
ocenení mesta. Komisia nenavrhla tento rok nenavrhla žiadneho laureáta.

Ďalšie zasadnutie komisie sa bude konať 25. júna 2019 na Mestskom
úrade.
K bodu č. 3) Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predseda zasadnutie komisie
ukončil

Ing. László Kerekes
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová Dáša
zapisovateľka komisie

