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NÁVRH  UZNESENIA


Miestne zastupiteľstvo

v o l í
PaedDr. Jolanu Račickú za členku odborníčku Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Funkcia člena odborníka začína plynúť dňom zvolenia za člena odborníka.

- bez pripomienok

- s pripomienkami



































Dôvodová správa

	PaedDr. Jolana Račická prejavila záujem pracovať v Komisii školstva a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

	PaedDr. Jolana Račická pôsobila ako poslankyňa  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo volebnom období rokov:
1998 – 2002 vo funkcii predsedníčky Komisie návrhovej a členky Komisie územného rozvoja, výstavby a investícií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
2006 – 2010 vo funkcii predsedníčky Komisie návrhovej a členky Komisie bytovej a sociálnej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a tiež ako sobášiaca.

Na základe žiadosti, predkladáme návrh na  rokovanie Miestneho zastupiteľstva.

	Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 






































STANOVISKÁ KOMISIÍ k materiálu:

Návrh na voľbu člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie MZ MČ B-NM


Komisia                   :  FINANČNÁ, PRE SPRÁVU A NAKLADANIE S MAJETKOM  MČ
Zasadnutie dňa          :  21.09.2016
Účasť - prítomní          :   Bielik,  Galamboš,  Vítková, Winkler,  Petríková
           - neprítomní    :  Augustinič, 
           - ospravedlnení :   Balga,   Líška,  Mikuš 
Stanovisko komisie   :  odporúča schváliť bez pripomienok


Komisia                   : PRE ŠKOLSTVO a VZDELÁVANIE
Zasadnutie dňa          : 19.09.2016
Účasť – prítomní       : Vítková,  Árva, Kriglerová, Mikuš, Hanes, Švecová, Bačiak Masaryková,
          -  neprítomní    : Ágoston 
            - ospravedlnení  : 
Stanovisko komisie   :  odporúča schváliť bez pripomienok

Komisia                     :  PRE KULTÚRU, MLÁDEŽ. ŠPORT, VOĽNÝ ČAS a INFORMAČNÉ 
                                         SYSTÉMY a MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Zasadnutie dňa          :  21.09.2016
Účasť - prítomní          :   Rattajová, Líška,   Mikulec, Norovský, Rafaj, Arvayová,  Goldschmied,
           - neprítomní    :   Korček
           - ospravedlnení    :  
Stanovisko komisie   :  berie materiál na vedomie


Komisia                     :  PRE KULTÚRU, MLÁDEŽ. ŠPORT, VOĽNÝ ČAS a INFORMAČNÉ 
                                           SYSTÉMY a MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Zasadnutie dňa          :  19.10.2016
Účasť - prítomní          :   Rattajová,  Mikulec, Norovský, Korček, Rafaj, Arvayová,  Goldschmied,
           - neprítomní    :   
           - ospravedlnení    :  Líška,
Stanovisko komisie   :  berie materiál na vedomie
























JOLANA RAČICKÁ

PROFESNÝ  ŽIVOTOPIS

Vzdelanie:
	Stredná pedagogická škola pre materské školy 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – odbor špeciálna pedagogika
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Trnave – ukončené Paeddr..
	Pedagogický ústav města Bratislavy – funkčné štúdium pre vedúcich pedagogických pracovníkov


Prax: 
	spoluzakladateľka Základnej školy na Cádrovej ul. – zástupkyňa riaditeľa

riaditeľka Základnej školy pri Detskom rehabilitačním ústave, Mokrohájska 6, Bratislava
	zakladatelka Základnej školy pre Detskej fakultnej nemocnici L. Dérera, Limbova 1 – riaditeľka, potom učitelka až do odchodu do důchodku

Aktivity:
	členka sekcie pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku
	poslankyňa Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto




