

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 19.9. 2011

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Vyhodnotenie športových podujatí v školskom roku 2010/2011
4/ Vyhodnotenie práce Komisie pre školstvo a vzdelávanie MZ MČ BNM za I.polrok 2011
5/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Vítková, ktorá privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5

K bodu 2:
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia. 
Hlasovanie: prítomní : 5
                    za :           5


Správa z komplecnej kontroly rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní: 5
                     za :          5

Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za školský rok 2010/2011.
Komisiu informoval vedúci Školského úradu BNM p. Novák.  Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie: prítomní: 5
                    za :          5

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Meto č..../2011, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školských zariadeniach zriadených MČ BNM.
Komisiu informoval vedúci Školského úradu p. Novák zdôraznil: predloženým VZN sa zrušuje VZN č.7/2010 zo dňa 12.10.2010. V novom VZN sa upravuje dotácia na dieťa na rok 2012 nasledovne:
Dotácia v materskej škole na dieťa - 1250,-€   
             v školskom klube detí       -   300,-€
             v školskej jedálni              -   150,-€ 

Komisia prerokovala predložený materiála a odporúča MR a MZ MČ BNM tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie: prítomní: 5
                    za:           5


K bodu 3:
Informovala p. Hlivová na základe dodaných podkladov p. Reháčkovej-referent športu , zdôraznila: športové podujatia sa konali v spolupráci s Celoštátnou komisiou športových súťaží žiakov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom voľného času detí a mládeže BA III., učiteľmi telesnej výchovy základných škôl a športovými zväzmi pripravili v školskom roku 2010/2011 pre žiakov novomestských škôl súťaže zaradené do Kalendára športových podujatí MČ BNM. Na športových podujatiach sa zúčastnilo 2637 žiakov. Súťaže rozhodovali učitelia telesnej a športovej výchovy, trénerky športovej gymnastiky, basketbalu, hádzanej a atletiky, športové ceny a trofeje zabezpečil MÚ BNM, občerstvenie Centrum voľného času detí a mládeže
Komisia vzala informáciu na vedomie.

K bodu 4:
Činnosť komisie za I.polrok 2011 zhodnotila predsedníčka p. Vítková, zdôraznila: v I.polroku 2011 pracovala komisia v zložení len z poslancov MZ, nakoľko k zvoleniu odborníkov do našej komisie došlo až dňa 16.6.2011 na zasadnutí MZ MČ BNM. Komisia v priebehu prvého polroku 2011 navštívila 6 základných škôl, kde sa oboznámila s chodom jednotlivých škôl, vyučovacím procesom a problémami, ktoré je potrebné v tomto období riešiť ako akútne. Preto prijala rozhodnutie spacovať plán opráv našich škôl a predškolských zariadení podľa technického stavu, v ktorom sa nachádzajú. Okrem týchto aktivít bol spracovaný pilotný projekt nového spôsobu osvetlenia tried pre ZŠ Za kasárňou 2, ktorý by sa financoval z ušetrených prostriedkov na elekt. energiu, návratnosť je cca 5,6 roka.


K bodu 5:

1/ Pán Szusčík informoval členov komisie o prenájme 17m2 pozemku (žiadateľ Ing. 
    Stebel), ktorý susedí s areálom MŠ Jeséniova.
    Komisia zaujala stanovisko: súhlasí s vybudovaním odkvapového chodníka, ale 
    nesúhlasí s jeho oplotením.
    Hlasovanie: prítomní : 5
                        za:            5

2/ Členovia Komisie pre školstvo a vzdelávanie žiadajú p. prednostu  Kollárika o odpoveď 
    na list zaslaný Radou školy pri ZŠsMŠ Sibírska 39 - žiadosť o prehodnotenie stanoviska.

3/ Členovia Komisie pre školstvo a vzdelávanie žiadajú organizačné oddelenie MÚ BNM,
    aby všetky materiály týkajúce sa škôl a školských zariadení ( financie, investičné zámery
    a pod.) boli predkladané do komis



                                                                                            Ing. Andrea Vítková, v.r.
                                                                           predseda Komisie pre školstvo a vzdelávanie






Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 20.9. 2011






























