
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
konanej dňa 19.12.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program :
11Otvorenie
21 Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
31 Výchova a vzdelávanie v MŠ MČ BNM
71Rôzne

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 rozpočtu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na rok 2012
Informovala RNDr. Jana Ondrová - poverená vedením hosp. a finančného oddelenia
zdôraznila: pre zostavovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu roku 2012 MČ BNM sa
stanovil harmonogram predloženia návrhov rozpočtu jednotlivými spracovateľmi
zriadených organizácií a správcami kapitol, s ktorými boli prerokované podmienky
zostavenia a postupu rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012 - kapitálové
výdavky bol ešte dodatočne rozšírený o :
- Skate park
- Revitalizácia parku Brezovská - Hálkova
- Revitalizácia Ľudovej štvrte
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť s
pripomienkami :
al z kapitoly 09 - vzdelávanie

komisia odporúča zamedziť presun finančných prostriedkov rozpočtovými opatreniami z
bežných výdavkov do iných kapitol

bl vybudovanie zeleného ostrovčeka na parkovisku Záborského
komisia neodporúča dať do kapitálových výdavkov vybudovanie zeleného ostorvčeka
vzhľadom na nedostatok parkovacích miest

Hlasovanie : prítomní : 5
za: 5

K bodu 2:
Informoval vedúci školského oddelenia MÚ MČ BNM p. Novák, zdôraznil: mestská časť
prevádzkuje 11 predškolských zariadení, ktoré navštevuje 965 detí, z toho 459 dievčat a
509 chlapcov.
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v každom jednom zariadení sa vyučuje cudzí jazyk:
AJ - 281 detí, NJ - 90 detí, ŠJ - 25 detí, FJ - 63 detí
Výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ sa uskutočňuje v súlade s princípmi a cieľmi výchovy
a vzdelávania školského zákona. Ďalej ifnormoval o:
- korčuľovanie
Od januára 2012 mestská časť v spolupráci s Občianskym združením Jumping Joe (JJ o.z.)
bude organizovať korčuľovanie pre deti MŠ a Lstupňa ZŠ MČ BNM. V rámci" Dňa
otvorených dverí ", ktoré sa uskutoční v januári 2012 si môžu deti spolu s rodičmi vyskúšať
zdarma novodobé korčuľovanie na vlastných nohách.
- zápis detí do prvých ročníkov základných škôl pre šk. r.2012/2013
Uskutoční sa v piatok 10.2.2012 v čase od 14:00 - 18:00 hod.

a v sobotu 11.2.2012 v čase od 8:00 - 12:00 hod.
- stravovanie
Od januára 2012 rodičia budú okrem stravného platiť aj za režijné náklady/ za mesiac,
ktorých výšku si určuje každá škola sama ( viď príloha č.6, k VZN č.4/2008)
- prázdniny
Materské školy v čase od 23.12.2011 až do 5.1.2012 budú zavreté z dôvodu vianočných
prázdnin.

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

Zapísala: E. Hlivová ~ /
V Bratislave 19.12.2011/ -


