
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 20.1.2014

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Príprava zápisu detí do I.roč. ZŠ MČ BNM na šk.rok 2014/2015
3/ Metodická činnosť na ZŠ MČ BNM
4/Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
5/Prerokovanie a schválenie vecného plánu činnosti komisie na rok 2014
6/ Rôzne

K bodu 1:
Zasadnutie otvoril podpredseda komisie pán Sládek, privítal prítomných a oboznámila ich s návrhom programu rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 6
 za:            6

K bodu 2:
Informoval pán Novák, vedúci oddelenia školstva:
-zápis detí do prvých ročníkov ZŠ MČ BNM sa uskutoční  7.- 8. februára 2014 v čase :
piatok : 14.00 - 18.00 hod.
sobota:  8.00 - 12.00 hod.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Za nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37(1) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, trestá sa podľa § 31 zákona o priestupkoch.
Minulý rok sa zápisu zúčastnilo 453 detí, do prvých ročníkov nastúpilo 360.
Komisia vzala informáciu na vedomie:

K bodu 3.
Informoval pán Novák, vedúci oddelenia školstva:
na ZŠ sa organizuje metodická činnosť, ktorá sa uskutočňuje na základe schváleného plánu činností jednotlivých sekcií predmetov. Na metodickej činnosti v šk. roku 2014/2015 sa podieľa 15 externých metodikov.

K bodu 4.
1/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.   / 
2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice - Fresh Market, Tomášikova 46 Bratislava.
Informovala pani Kutarňová, pracovníčka odd. PPaSM, zdôraznila: správca trhového miesta tržnice Fresh Market na Tomášikovej 46 v Ba vypracoval trhový poriadok pre uvedený objekt. Spracovaný trhový poriadok obsahuje informácie, ktoré musí trhový poriadok v súlade so zákonom obsahovať( údaje o trhovom mieste, o druhu predávaných výrobkoch a poskytovaní služieb, podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovania služieb vykonávať, údaje o trhových dňoch.....)
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           5
zdržal sa:  1

2/ Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2014.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           5
zdržal sa:  1


3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie 
volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť v súlade s návrhom uznesenia.
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           5
zdržal sa:  1

K bodu 5.
Komisia prerokovala a schválila vecný plán činnosti komisie na rok 2014 a to s jedinou zmenou, termín aprílového stretnutia bude upresnený koncom marca.
Hlasovanie : prítomní : 6
za :           4
zdržal sa:  2

K bodu 6.
Vedúci odd. školstva informoval o :
- zápise detí do materských škôl  (15.2.-15.3 2014 prijímanie prihlášok)
- otvorení MŠ Odborárska (20.1.2014- štvortriedna MŠ)
- programe žiakov ZŠ MČ BNM v Poluse (5.2.2014 od 15.00 - 17.00 hod.)
- lyžiarskom kurze  




                                                                                          Mgr. Dan Sládek, v.r.
                                                                     podpredseda Komisie pre školstvo a vzdelávanie

Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 21.1.2014





