
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho

zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto,
konanej dňa 24.10. 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
11Otvorenie
21 Prezentácia ZŠ s MŠ Cádrova
31 Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
41 Vzdelávacie poukazy
51 Informácia o žiakoch z iných mestských častí a obcí Slovenska
61 Stav žiakov na ZŠ MČ BNM po termíne 15.9.2011
71 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:
Informoval riaditeľ školy p. Popluhár, zdôraznil: profilácia školy na cudzie jazyky
(anglický, francúzsky), telesnú výchovu a enviromentálnu výchovu zameranú hlavne na
región a hlavné mesto, škola rodinného zamerania po jednej z každej triedy na I.stupni s
počtom 14 žiakov, na II.stupni s počtom do 20 žiakov. K škole patria dve predškolské
zariadenia (MČ Cádrova- elo kovaná trieda, MŠ Na Revíne), škola zapojená do rôznych
projektov: Zelená škola, Comenius, Správaj sa normálne ...
Čo trápi školu: vzhľad školy - zateplenie, výmena okien, vykurovanie (MŠ Na Revíne),

rozvody

K bodu 3:
Neboli prerokované žiadne materiály, komisia sa bodom 2 nezaoberala.

K bodu 4:
Informoval vedúci oddelenie školstva MÚ MČ BNM p. Novák, zdôraznil: počet vydaných
vzdelávacích poukazov 2339, počet prijatých vzdelávacích poukazov 2136, 4 žiaci v
škol.roku 2010/2011 neabsolvoali 60 hodín záujmového vzdelávania . Do krúžkovej
činnosti sa zapojilo 91% žiakov.

K bodu 5:
Vzhľadom k tomu, že školy nemali ucelené počty žiakov navštevujúce naše školské
zariadenia z iných obcí a mestských častí, informácia sa spracováva. Výsledky budú
upresnené a predložené do nasledujúcej komisie.



K hodu 6:
Komisiu informoval p. Novák, zdôraznil: oproti minulému školskému roku máme nárast
žiakov na ZŠ o 35. Najvyšší prírastok je na ZŠ s MŠ Sibírska (18), Jeséniova (14),
Odborárska (10). Pokles prijatých žiakov nastal na ZŠ s MŠ Riazanská (- ll), Kalinčiakova
(- 10). V porovnaní s predchádazjúcim rokom nastal nárast detí aj do predškolských
zariadení, kde terajší stav činí 966 detí.
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K hodu 7:
Vedúci oddelenia školstva MÚ BNM p. Novák informovalo:
-pripravovanom pracovnom výjazde zástupcov pre MŠ a riaditel'ov ZŠ MČ BNM
-druhom zasadnutí členov Detského parlamentu, ktorý sa uskutoční dňa 27.10. 2011 v
priestoroch budovy Konskej železnice.

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

Zapísala: E. Hlivová ~, I
V Bratislave 20010.2011/ ifvt....-.---


