
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
konanej dňa 17.1.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program :
11Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Prerokovanie a schválenie vecného plánu činnosti Komisie pre školstvo a vzdelávanie

MZ MČ BNM na rok 2012
4/ Príprava zápisu žiakov do prvých ročníkov ZŠ BNM
5/ Oboznámenie sa s MŠ Letná č.7
6/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Vítková, ktorá privítala všetkých prítomných a
oboznámila ich s návrhom rokovania.
Hlasovanie: prítomní: 4

za: 4

K bodu 2:
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebitel'ného majetku v správe EKO-
podniku VPS.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s
návrhom uznesenia
Hlasovanie: prítomní : 4

za: 4

Návrh na pristavovanie vel'koobjemových kontajnerov pre rok 2012.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča MR a MZ tento schváliť v súlade s
návrhom uznesenia
Hlasovanie: prítomní : 4

za: 4

K bodu 3:
Komisia prerokovala a schválila vecný plán činnosti Komisie pre školstvo a vzdelávanie
MZ MČ BNM na rok 2012 (viď príloha)
Hlasovanie: prítomní: 4

za: 4

K bodu 4:
O zápise žiakov do prvých ročníkov ZŠ MČ BNM pre školský rok 2012/2013 komisiu
informoval vedúci oddelenia školstva p. Novák, zdôraznil: - zápis detí do prvých ročníkov
základných škôl pre šk. r.2012/2013
sa uskutoční 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.



Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo
iný doklad (potvdenie totožnosti zástupcu dieťaťa), rodný list dieťaťa a podľa potreby
preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa. Deti sú zapisované do školy spravidla
podľa školského obvodu, v ktorom majú trvalé bydlisko. K zásisu je potrebné prihlásiť aj
dieťa telesne postihnuté.

K bodu 5:
S MŠ Letná oboznámila členov komisie zástupkyňa riaditeľky Jana Grilová, zdôraznila:
MŠ s počtom 118 detí, 5 tried .Zameraná na pohybovú výchovu, športové činnosti,
enviromentálnu výchovu a cudzie jazyky. Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti
je vytvárať u detí pozitívny, tvorivý a hodnotiaci vzťah k sebe, iným, rodine ... MŠ
zameraná na výuku španielského a anglického jazyka a tiež na prácu s počítačom. MŠ
zabezpečuje predplaveckú prípravu a kurz korčuľovania.

K bodu 6:
Miroslav Goldschmid z Občianského združenia Jumping Joe (JJ o.z.) odprezentoval
komisii športový projekt Jozefa Sabovčíka " Hľadáme talenty" zameraný na výuku
korčuľovania. Okrem záujmu pre rôznorodú vekovú skupinu občanov a ich deti (výuka v
sobotu) ponúka pre školy MČ BNM výuku korčuľovania pre deti predškolského veku a
prvákov ZŠ, v rámci dopoludnia ( hodina TV)
Dňa 29.1.2012 o 15:00 hod.sa uskutoční na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu" Deň
otvorených dverí ", kde si môžu deti spolu s rodičmi vyskúšať zdarma novodobé
korčuľovanie na vlastných nohách.
Komisia odporúča MR a MZ zahrnúť do Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-
organizačného a materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu
škôl a školských zariadení v MČ BNM príspevok mestskej časti 10,-€ na korčuľovanie na
jedného žiaka prvého ročníka ZŠ a dieťa predškolskom veku MŠ MČ BNM
Hlasovanie: prítomní: 4

za: 4

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

Zapísala: E. Hlivová
V Bratislave 18.1.2012
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