

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 16.4.2012

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Stravovanie žiakov na školách v MČ BNM (p. Sničšáková)
4/ Plánované investičné zámery z hľadiska ZŠsMŠ Za kasárňou
5/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Vítková, ktorá privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie : prítomní : 6
                     za :           6

K bodu 2:
a/Návrh Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Vzhľadom na doručenie materiálu na stôl sa členovia k materiálu nevyjadrili.

K bodu 3:
Komisiu informovala p. Sničšáková - metodička pre stravovanie pre ZŠ MČ BNM zdôraznila: mestská časť má 8 ŠJ pri ZŠ a 11 ŠJ pri MŠ. Z celkového počtu 2339 žiakov sa stravuje 1890 žiakov, čo je viac ako 80%. Strava sa pripravuje podľa Vyhlášky MŠ SR 330/2009 o zariadení školského stravovania, ktorá je záväzná. Receptúry sú vypracované pre 4 vekové skupiny (deti predškolského stravovania, žiakov I., II. stupňa ZŠ a pre dospelých stravníkov).Pri príprave jedla sa musia dodržiavať princípy: (skladba potravín jednotlivých receptúr, nakupovanie potravín najvyššej kvality, dodržiavanie technologických postupov, dodržiavanie odporúčaných výživových dávok ). Záväzné sú aj zásady zostavovania jedálneho lístka, ktorý musí obsahovať dve hlavné mäsové jedlá, jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa, jedno múčne jedlo a jedno bezmäsité jedlo zeleninové. Na ŠJ prebiehajú hygienické audity, všetky pracovníčky musia byť zdravotne aj odborne spôsobilé.
Komisia vzala informáciu na vedomie.

K bodu 4:
O plánovaných investičných zámeroch ZŠsMŠ Za kasárňou informoval riaditeľ školy p. Ščasný, ktorý uviedol :
1: oprava strechy na budove MŠ Šancová (zatekanie) 
2: výmena okien
3: škola začína upozorňovať na veľký záujem o výuku na škole, priestory nebudú kapacitne postačovať



K bodu 5:

1/ Prezentáciu projektu “ Na palube jednorožca II ” uskutočnil p. Nemec (Moonlight camp, občianske združenie). Ide o zážitkový divadelno-športový tábor vo Vysokých Tatrách pre 10 detí z MČ BNM vo veku 7-15 rokov zo sociálne slabších vrstiev. Program tábora je zameraný na rozširovanie si vedomostí z oblasti prvej pomoci, herectva, tanca.Výber detí sa uskutoční v spolupráci s oddeleniami školstva a sociálnych vecí MÚ dňa 14.5.2012 (zasadnutie komisie) na základe kritérii určenými členmi komisie pre školstvo a vzdelávanie. Náklady za 10 dňový pobyt na jedno dieťa činí 239,-€.

2/ Vedúci odelenia školstva informoval o zvýšenom záujme o materské školy nad rámec ich kapacít, z titulu platnosti Vyhlášky MŠ SR z 23. júl 2008 o materských školách. Z toho vyplýva potreba riešenia nepriaznivej situácie nedostatku miest pri prijímaní detí do predškolských zariadení pre budúce obdobie. Zároveň pre riešenie vzniknutej situácie prítomných oboznámil z niektorými možnosťami riešenia, na čo nadviazal aj p. Varga -vypracovanou štúdiou novej MŠ z priestorov skladu v areáli ZŠsMŠ Za kasárňou.

3/ p. Vítková poukázala  na nezáujem niektorých poslancov pracovať podľa zaradenia v radách škôl.

4/členovia komisie vyjadrili návrh, aby pri novej úprave rozpočtu mala komisia pre školstvo a vzdelávanie určené svoje finančné limity o ktorých použití by mohla sama rozhodnúť.  

5/ Členovia komisie pre školstvo a vzdelávanie nesúhlasia s používaním finančných prostriedkov z kapitoly školstva ZŠ - havárie na rozpočtové opatrenia iných kapitol.


K bodu 6:
Najbližšie zasadnutie členov komisie sa uskutoční dňa 17.5.2012. Miesto konania bude upresnené v pozvánke.






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






Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 17.4.2012



