
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 20.4.2016       16:30 hod                   malá zasadačka MÚ 

 

Členovia komisie:              Miloslav Sajan, predseda 

                                                    Ing.Ján Janata – poslanec          

    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  

    Mgr.Jedináková Marcela            

                                               Mgr. Jana Krettová 

                                               Ing.Vaňo Stanislav    

                                               Denisa Kiszel 

                                                   
    

 

Návrh  program :       
  1 .Otvorenie  

  2. Informácia o zápise detí do I.ročníka ZŠ a do MŠ      

  3. Prerokovanie prípravy oslavy Dňa rodiny a MDD 

  4. Vyhodnotenie oslavy dňa učiteľov 

  5. Informácia o vyhodnotení verejnej súťaže k dodávateľovi stravy pre ZŠ s MŠ 

  6. Predloženie čerpania fondu komisie ku dňu 20.4.2016                   

  7. Rôzne –  Testovanie 9. 

                      Postrek proti kliešťom                             

  8. Záver 

 

1. Otvorenie: 

Predseda komisie p. Sajan otvoril dnešné rokovanie komisie a privítal prítomných členov komisie. 

 

2. Informácia o zápise detí do I.ročníka ZŠ a do MŠ : 

Pani riaditeľka Kaliariková informovala o priebehu na zápise detí do I. ročníka.   

Zápis na rok 2016/2017 

Zapísaných žiakov do ZŠ: 94 (D 53,CH.41 ) 

ZB : 72 

Marianka: 13  

Stupava: 4 

Jablňové: 1 

Vysoká pri Morave: 1 

Dúbravka: 1 

Alžbetin dvor: 1 (bývajú v ZB) 

Ružinov: 1 (bývajú v ZB) 

Odklady: 8+1 

Iná škola: 4 zo ZB ( možný odchod na špeciálne školy 3 zo ZB) 

 

Materská škola: 

Počet žiadostí: 122 

Trvalé bydlisko: 96 

Trvalé bydlisko v štádiu vybavovania: 18 

Z toho predškoláci: 17 

Mladšie ako 3 roky k 1.9. 2016    16 

Stupava 2 

Marianka 6 

Ak prijmeme týchto 17 predškolákov, v budúcom roku budeme mať spolu 60-62 predškolákov, závisí to ešte od 

odkladov, zatiaľ máme potvrdené 2. 

 

V máji bude prebiehať zápis do cirkevnej školy, po zápise sa porovnajú či nie sú duplicitné žiadosti. 

 



Návrhy na vyriešenie kapacity žiakov navštevujúcich ZŠ: 

 

- rozšírenie pavilónov o triedy v ZŠ prístavbou ú-čkových výčnelkov.  

- nadstavba  

 

 

 

3. Prerokovanie prípravy oslavy Dňa rodiny a MDD 3. júna 2016 začiatok 15.00-21.00h. 

Zabezpečenie zo strany MČ: 

- Plagáty 

- Kone 

- Občerstvenie 

- Zemiakové špirály 

- Fotograf 

- Ozvučenie, technika-Borák 

- Hasiči 

- Nafukovacie hrady 

- Červený kríž 

- DCM – voda- 6 chlapcov 

- Lavice a stoly- Eko čata 

- Smetné koše – Eko čata 

- Mestská polícia 

- Banner pred Mú 

- Web stránka, FB 

 

Zabezpečenie zo strany školy: 

- Športové disciplíny 

- Nálepky 

- Osloviť cirkevnú škôlku 

- Odmeny 

- Sponzoring 

- Spolupráca s rodičmi (koláče, pochutiny) 

- moderátor 

 

 

  4. Vyhodnotenie oslavy dňa učiteľov: 

 

Pani riaditeľka vyhodnotila priebeh akcie deň učiteľov 

- koncert ZUŠ 

- ocenení: p. Soták, p. Ragasová 

- posedenie vo fajn klube  

Poďakovanie všetkým, ktorí prispeli pri organizovaní akcie. 

 

 

5. Informácia o vyhodnotení verejnej súťaže k dodávateľovi stravy pre ZŠ s MŠ: 

Do VS sa prihlásili dvaja dodávatelia. Firma Eurest a firma PINO. Súťaž vyhrala firma Eurest, ktorá 

ponúkla vyššiu sumu na prenájom priestoru. Obe firmy splnili podmienky súťaže. Zmluva bude 

podpísaná až po prerokovaní na miestnom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať dňa 26.4.2016. 

 

 

  6. Predloženie čerpania fondu komisie ku dňu 20.4.2016: 

Schválená suma: 1500,- 

 

Vyčerpané zo sumy 

Vzdelávacie aktivity  238,- ostáva 1232,- 

500 knihy......134.98  zostatok 3865.02 

Deň učiteľov . finančná odmena 200,- vyčerpané 200,- 

Darčeky 300,- vyčerpané 102,- 



 

 

7. Rôzne –  

Jarné upratovanie v areáli školy je plánované na 23.4.2016.  

- rezanie kríkov 

- smeti 

- trhanie buriny 

 Testovanie 9: 

6.4.2016 -16 detí z 9. Triedy. Testovanie nebolo nikým narušené všetko prebehlo v poriadku, čakáme na 

výsledky testovania. 

                    Postrek proti kliešťom: 

- Sponzorský dar od rodiča  

- Postrek sa konal v sobotu 16.4., bol proti kliešťom. Informácia bola podaná včas. 

 

 

Futbalové miniihrisko: sťažnosť od rodičov, že sa mrví. Nebolo to preukázané. Bude oslovená 

firma na povysávanie povrchu. 

 

Detské prvky: vyčnievajúci betón . Firma Dekos prisľúbila nápravu, betón zosekajú.    

 

         Zapísala: Denisa Kiszel                       

              

 
 

 

 

 


