
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 21.6.2017          16:30 hod 

 

Členovia komisie:              Miloslav Sajan, predseda 

                                                    Denisa Kiszel                                                      

    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  

    Mgr. Jana Krettová 

                                                   Ing.  Stanislav Vaňo     

                                                   Ing. Ján Janata 

                                                

           

                                                

                                          
 

 

Program rokovania:                         1 . Otvorenie   

                                                              2.  Čerpanie fondu komisie 

                                                              3.  Výsledky testovania 9 

                                                              4.  Vyhodnotenie zápisu detí do 1.roč a MŠ 

                                                              5.  Predbežná organizácia školského roka 

                                                              6.  Vyhodnotenie organizácie a konania osláv MDD 

                                                              7.  Rôzne  -   vyhodnotenie školskej brigády 

                                                                                -   kapacita školskej jedálne    

                                                                                -   rekonštrukcia telocvične 

                                                                                -   prístavba ZŠ  

                                                              8. Záver 

 

1. Otvorenie 

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

 

2. Čerpanie fondu komisie  

Informovala pani riaditeľka Kaliariková: 

V roku 2016/2017 rozpočet 3000,-Eur 

Rozdelenie: 

- Deň učiteľov -odmena.................300 eur  

- Deň učiteľov-darčeky..................19,12 eur z 350,- Eur 

- MDD a Deň Rodiny......................77,24 z 200,- Eur  

- 450,88 ušetrené 

 

- Výchovno-vzdelávacie aktivity : - výlet v Šv P 189,- Eur 

- Mobilné dopravné ihrisko.............211,92 Eur  

- Knižná odmena..............................250,- Eur  

 

Hlasovanie na prerozdelenie financií: 

Všetci prítomní: ZA 

 

3. Výsledky z celoslovenského testovania 9 ročníka: 

Informovala pani riaditeľka Kaliariková: 

V tomto školskom roku dosiahli žiaci výborné výsledky 

- MAT: 65,6 

- SLJ: 65% 

Priemerná úspešnosť v SR:    

- MAT 56,4 % 

- SLJ 61,2% 

(tabuľka priložená k zápisnici) 

 

 



 

 

4. Vyhodnotenie zápisu detí do 1.roč a MŠ 

 

Informovala pani riaditeľka Kaliariková: 

ZŠ 

Zápis detí do 1.ročníka prebehol v dňoch 7.-8.apríl 

Do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018 sa zapísalo  ............... 79 detí  

9 odkladov 

Prijatých žiakov celkovo........... 70 otvárajú sa 3 triedy 

 

MŠ  

Bolo prijatých 117................ žiadostí 

Bydlisko s trvalým pobytom......88  

Prisťahovaní .......... 19 

Prijatých..................  52 detí 

Neprijatých.............. 65 detí 

 

 

 

5. Predbežná organizácia školského roka 

 

(predbežnú organizáciu na šk.rok 2017/2018 prikladám k zápisnici) 

 

 

 

 

6. Vyhodnotenie organizácie a konania osláv MDD 

 

 

Akcia sa vydarila  k spokojnosti detí a rodičov. Pochvala za zvládnutú organizáciu. 

Veľké poďakovanie patrí Eko čate + hospodárska správa.  

 

Školská jarná brigáda: 

- Poďakovanie rodičom a deťom za účasť na jarnej brigáde, taktiež za občerstvenie od rodičov, 

za guláš od školníka a jeho  manželky.  

- Úprava stojiska na bicykle, pri jej úprave sa podielal p. Sajan. 

- Stojany na bicykle sa objednajú v septembri.  

- Výsadba ruží, ktoré zostali z jarnej akcie rozdávania od MÚ. 

 

 

 

7. Rôzne : 

  -   kapacita školskej jedálne   

p. Bošňák otvoril na miestnom zastupiteľstve, že kapacita je nedostatočná. 

 Max kapacita 120 stoličiek.  

   -   rekonštrukcia telocvične- bude prebiehať aj počas školského roka 2017/2018, hodiny TV budú 

prebiehať v náhradných priestoroch. Počas pekného počasia v areály ZŠ, v prípade nepriaznivého počasia 

bude prebiehať v sále SD. 

 -   prístavba ZŠ – zatiaľ sa nebude realizovať-nebol vybraný dodávateľ, VO nebolo úspešné 

 

Pani riaditeľka Kaliariková informovala: 

- Havária kúrenia v školskej jedálni- nahlásená na Mú , počas leta sa budú snažiť haváriu 

odstrániť 

 

- Porucha na alarme v MŠ- riešiť čím skôr – zistiť cenovú ponuku – podať žiadosť na MÚ 

 

Dňa 21.6.2017    zapísala: Denisa Kiszel 

Zápisnicu overil: predseda komisie p. Sajan 

       

 



 

 


