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Prítomní: 
Predseda komisie : 
Ing. László Kerekes 
Členovia:  
Mgr. Marian Bozó 
Bc. Pavel Kaško 
Mgr. Ildikó Kotlárová 
Bc. František Mojzeš, 
Mgr. Andrea Reiszová 
PhDr. Róbert Rubint 
 
Rokovanie: 
 
K bodu č. 1) Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvoril Ing. László Kerekes, predseda komisie. 
Oboznámil prítomných s dnešným programom rokovania. 

 
K bodu č. 2) Aktuálne záležitosti  
 Hlavnou  témou dnešného zasadnutia komisie  bolo  zavedenie  povinného 
predprimárneho  vzdelávania od septembra 2021. 
Predprimárne vzdelávanie  bude musieť plniť každé dieťa, ktoré  do  31.08. dovŕši 
päť rokov veku v materskej  škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (v spádovej 
materskej škole).   Predprimárne  vzdelávanie  v MŠ by malo trvať jeden školský 
rok a prijímajú sa naň prednostne  deti, pre ktoré je povinné. 
Mesto plánovalo k tejto problematike  na najbližšom MZ prijať VZN. Obsahom 
VZN by bolo určenie spádových MŠ a v prípade potreby by mesto uzatvorilo aj 
dohody so susednými obcami o spoločných spádových materských školách. 



Prijatie VZN však zatiaľ nemá žiadnu oporu v zákone. Predpokladaná účinnosť 
zákona by mala byť od 1.9.2021. 
 Dnes  tiež minister školstva informoval, ž Ministerstvo   zrušilo sloh a ústnu 
časť maturitnej skúšky. Nahradí ju priemerná známka zo všetkých  koncoročných 
a polročných   vysvedčení za  posledné dva  roky. Bude  to tak isto ako tomu bolo 
aj minulý rok.  
 Od  15.03.2021 sa  menilo Usmernenie k požívanie  rúšok a respirátorov 
v školách. Deti  v MŠ do 6 rokov  nie sú povinné  používať rúško alebo respirátor. 
Žiaci ZŠ na I. stupni sú povinní  požívať rúško, respirátor, šál alebo šatku. Žiaci 
ZŠ na  II. stupni a žiaci stredných škôl sú povinní  používať  preventívnu ochrannú 
pomôcku, ktorou je respirátor  s klasifikáciou najmenej FFP2. 
 Ministerstvo školstva tiež zverejnilo informáciu k aplikácii kloktacích   
testov na školách. Škola zistí záujem   zákonných zástupcov o takýto typ 
testovania. Testovanie sa bude tiež vykonávať v týždňových intervaloch a nie je 
k nemu potrebné zabezpečiť žiadne ďalšie špeciálne ochranné pomôcky okrem 
bežne používaných a nevyžaduje sa ani prítomnosť zdravotníckeho personálu. 
 PhDr. Rubint a Ing. Kerekes  informovali prítomných o organizácii dňa 
otvorených dverí na Gymnáziu vo Fiľakove, ktorý tentoraz prebehol  online ako 
väčšina podujatí. Olympiády a rôzne súťaže  tiež prebiehajú online.   
 Teraz sú tiež termíny podávania prihlášok na stredné školy, ktoré sa  
z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie  posúvajú. 
 PhDr. Rubint   pripomenul, že deti sa doobeda zúčastňujú na online  výučbe, 
ale  nie je vymyslené vyplnenie ich  poobedia, nie sú žiadne krúžky a deti sa len 
potulujú po meste a to aj napriek tomu, že je zákaz vychádzania. 
 
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 
 
 
 
 
 


