
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 18. 2. 2013

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Vyhodnotenie zápisu žiakov do 1.ročníkov ZŠ
4/ Príprava na zápis detí do MŠ
5/ Ústna informácia o pláne činnosti pripravovaných kultúrnych a športových podujatí pre
žiakov ZŠ MČ BNM
6/ Rôzne

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

K bodu 2:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.../2012, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Komisia žiada opätovne o predloženie materiálu s vyznačením zmien 
Hlasovanie : prítomní : 5
                     za :           5

K bodu 3:
O zápise žiakov do prvých ročníkov informoval vedúci oddelenia školstva MÚ BNM p. Novák, zdôraznil: zápisu, ktorý sa uskutočnil 8.- 9. 2.2013 sa zúčastnilo 453 detí z MŠ MČ BNM, z toho 271 chlapcov a 182 dievčat. O odložení školskej dochádzky požiadalo 11 rodičov predškolákov. V porovnaní z predchádzajúcim rokom sa zapísalo o 46 detí viac.

K bodu 4:
Vedúci oddenia školstva MÚ BNM p. Novák informoval o:
- pripravovanom zápise detí do predškolských zariadení. V termíne od 15.2 do 15.3. si rodičia môžu podať prihlášku na umiestnenie dieťaťa do materskej školy.  20.3.sa stretávajú všetky zástupkyne MŠ na spoločnom aktíve, na ktorom sa rozoberie stav a eliminácia prihlášok (podanie prihlášok aj na 3 zariadenia MŠ),
- poukázal na nepriaznivý stav na MŠ Odborárska a MŠ Rešetková (prekročenie kapacity ) Z tohto dôvodu je pripravená alternatíva presunu niektorých detí z týchto zariadení do MŠ Pionierska, na ktorej od 1.9.2013 bude ukončená rekonštrukcia, čím vzniknú ďalšie dve triedy. Pri tejto príležitosti pán Novák poďakoval pánovi starostovi, Ing. Vítkovej, poslancom MZ MČ BNM, Mgr. Partelovej za osobný prínos pri riešení otvorenia MŠ Pionierska 12/A.

K bodu 5:
Na základe vypracovaných materiálov Ing. Hanulíkom, pani Hlivová informovala o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach ( materiál: “Kultúrne a športové podujatia organizované MČ BNM na rok 2013”).

K bodu 6:
ZŠsMŠ Cádrova predstavila PaedDr.Miroslava Komorníková, nová riaditeľka školy(15.11.2013) zdôraznila: 
na škole prebieha výučba AJ, FJ, novinkou je NJ. Rozbehla sa činnosť školskej rady, pedagogický zbor sa stabilizoval. Spolupráca s francúzkou školou je výborná, prebiehajú rokovania ohľadne prenájmu.

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční dňa 18.3.2013 na ZŠsMŠ Riazanská.


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



Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 19.2.2013























