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M E S T S K Á    Č A S Ť   B R A T I S L A V A – N O V É   M E S T O
M I E S T N Y   Ú R AD   B R A T I S L A V A – N O V É   M E S T O
ul.: Junácka č. 1,  832 91 Bratislava 3
Komisia pre školstvo a vzdelávanie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto
V Bratislave 16.02. 2016


Z Á P I S N I C A  č. 2/2016

z pracovného rokovania Komisie pre školstvo a vzdelávanie, ktoré sa konalo dňa 15. februára 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	 Otvorenie

	Materiály na rokovanie
	Metodická činnosť na ZŠ s MŠ MČ BNM

Rôzne


K bodu 1: Otvorenie

Rokovanie komisie otvorila a viedla predsedníčka  komisie Ing. Andrea Vítková

K bodu 2: Materiály na rokovanie- bez materiálov 

K bodu 3: 

Vedúci oddelenia školstva Mgr. Novák. Informoval o:
•metodickej činnosti ,
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pôsobí 15 exterených metodikov, ktorí vykonávajú metodickú činnosť na základe povererenia školského úradu. Metodická činnosť na ZŠ MČ BNM sa uskutočňuje od roku 2002, kedy školstvo prešlo pod obce – mestské časti. Metodici sa stretávajú 4-krát za rok. Pracujú na základe vypracovaných  plánov činnosti  metodických stretnutí. Najčastejšie sa stretávajú vedúce ŠJ -1x mesačne.
•zápise detí do I ročníka ZŠ
sa uskutoční :
piatok        8. apríla 2016   od 14.00 do 18.00 hod.
sobota       9. apríla 2016  od    8.00 do 12.00 hod.
zápis sa týka detí, ktoré do 31.augusta 2016 dovršia 6. rok a deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky. Pri zápise je zákonný zástupc dieťaťa povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo doklad, ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa, spolu s rodným listom dieťaťa a podľa potreby aj preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.
•zápise detí do MŠ
hromadný zápis detí do MŠ sa uskutoční po zápise detí do I.roč. ZŠ  a to v termíne od 11.apríla do 22.apríla 2016.  Dieťa do materskej školy sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi základnej školy s materskou školou alebo zástupcovi riaditeľa pre materskú školu, a to kompletne vyplnenú, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

K bodu 3: Rôzne

Pán Ágoston 
– navýšiť účelovo viazaný fond MČ o 12 000,-eur na nákup hygienických potrieb pre všetky ZŠ s MŠ MČ BNM. Výdavky na 1školu /1500,-eur / ročne.
Hlasovanie:  prítomní:  5  
za:            5   
proti:        0
zdržal sa: 0

 - korčuľovanie  - pokračovať v korčuľovaní rovnako na základných školách a materských školách (predškoláci + prvý ročník ZŠ),  finančné náklady hradiť len z prostriedkov mestskej časti. 
Hlasovanie:  prítomní:  5  
za:            5   
proti:        0
zdržal sa: 0










Ing. Andrea Vítková v.r.                                                                   Elena Hlivová
Predseda komisie ŠaV                                                                      zapisovateľka komisie ŠaV




