
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
konanej dňa 17. 2. 2014

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie materiálov na rokovanie MR a MZ
3/ Vyhodnotenie zápisu žiakov do 1.ročníkov ZŠ MČ BNM
4/ Príprava na zápis detí do MŠ MČ BNM
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 pani Vítková, privítal prítomných a oboznámila ich s návrhom programu rokovania.
Hlasovanie: prítomní : 5
 za:            5


K bodu 2:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.1/1997 zo dňa 18.3.1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda, ako vyplýva zo zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenie MČ BNM vyhláseného Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č.5/1999 zo dňa 29.6.1999, Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č.12/2000 zo dňa 10.10.2000, Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č.1/2001 zo dňa 17.4.2001, Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č.3/2002 zo dňa 18.6. 2002, Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č.10/2008 zo dňa 16.12.2008, Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č.2/2010 zo dňa 20.4.2010 a Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č.1/2012 zo dňa 2012.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila MR a MZ tento schváliť s pripomienkou špecifikácie vodných športov.
Hlasovanie : prítomní : 5
za :           5


K bodu 3:
Informoval pán Novák, vedúci oddelenia školstva (zápis 7.-8.2.2014) zdôraznil: oproti predchádzajúcemu roku sa zapísalo 505 detí, čo je o 115 detí viac (najviac na ZŠ Za kasárňou 162 detí - počet tried 4,  ZŠ Sibírska 67 detí - 3 triedy, ZŠ Jeséniova 65 detí - 2 triedy ). Základné školy sú naplnené, odraz kvalitnej práce pedagógov.
Komisia vzala informáciu na vedomie:
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K bodu 4
Informoval pán Novák, vedúci oddelenia školstva, zdôraznil : v čase od 15.2. do 15.3. 2014 sa uskutoční zápis detí do materských škôl. V tomto období si rodičia môžu prihlášku vyzdvihnúť na materskej škole, ktorá sa nachádza v ich bydlisku. Detí do materských škôl Nového Mesta sa prijímajú na základe kritérií schválených MZ MČ BNM z októbra 2008.
Komisia vzala informáciu na vedomie:

K bodu 5
Informovala pani Hlivová 
( 19.2. - fašiangový karneval žiakov ŠKD ZŠ MČ BNM,.
  20.2. - Novomestský škovránok 2014 - súťaž žiakov v speve,
  27.3. - Čarovné slovíčka - akcia v spolupráci s Vydavateľstvom Ikar a MČ BNM,
   9.4. - Vynášanie Kiselice - zvykoslovné pásmo žiakov  ŠKD ZŠ MČ BNM)
Komisia vzala informáciu na vedomie:


K bodu 6
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 17.3.2014 o 14.30 hod., miesto konania bude upresnené v pozvánke.






                                                                                          Ing.Andrea Vítková v.r.
                                                                    predsedníčka Komisie pre školstvo a vzdelávanie


















Zapísala : E. Hlivová
V Bratislave 18.2.2014

