
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie 

pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 

_____________________________________________________________________ 

 

Dátum zasadnutia: 02.12.2015          16:30 hod 

 

Členovia komisie:              Miloslav Sajan, predseda 

                                                    Denisa Kiszel  

                                                    Ing.Ján Janata - poslanec 

    PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditeľka ZŠ s MŠ  

    Mgr.Jedináková Marcela  

                                               Mgr. Jana Krettová 

                                               Ing.Vaňo Stanislav    

                                                                                              
Hosť:   

  

Návrh  program :       
  1 .Otvorenie  

  2. Informácia o čerpaní a prerozdelení finančnej dotácie komisie   

  3. Stravovanie v ZŠ s MŠ (vyhlásenie verejnej súťaže)   

  4. Návrh na tvorbu VZN o originálnych kompetenciách ZŠ s MŠ                  

  5. Návrh na tvorbu VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

      povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti 

      mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. 

  6. Návrh na vypracovanie alternatívnych riešení vytvorenia kapacít pre základnú 

      školu s výhľadom na 3 školské roky 

  7. Rôzne  

  8. Záver 

 

1.Informácia o čerpaní a prerozdelení finančnej dotácie komisie   

 

Rozpočet 3000,- Eur 

 

Zostatok k 1.12.2015 ........1381,- Eur 

Návrh na čerpanie zostatku financií školskej komisie: 

- koncert MŠ..........................................................105,- Eur 

- divadielko MŠ......................................................100,- Eur 

- tvorivé vianočné dielne ŠKD..............................240,- Eur 

- žiarovka do dataprojektora...................................324,- Eur 

- tonery....................................................................300,- Eur 

- mikuláš..................................................................200,- Eur 

- vianočná školská olympiáda.................................112,- Eur 

 

Hlasovanie: 

ZA: všetci prítomní  

 

 

2. Stravovanie v ZŠ s MŠ (vyhlásenie verejnej súťaže), návrh na tvorbu VZN o originálnych    

kompetenciách ZŠ s MŠ 

 

- je potrebné urobiť nové VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov ( o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ. 

- Komisia odporúča zaradiť do programu rokovania miestneho zastupiteľstva 21.12.2012 spôsob 

vyhlásenia verejno-obchodnej súťaže na prenájom majetku obce (školskej jedálne) 

- školská komisia do budúcna odporúča prehodnotiť možnosti varenia priamo v školskej jedálni  

 

 



 

 

                  

  3. Návrh na tvorbu VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. 

 

- komisia odporúča zmenu VZN č.6/2008 

 

 

4. Návrh na vypracovanie alternatívnych riešení vytvorenia kapacít pre základnú  školu 

s výhľadom na 3 školské roky 

 

Alternatívy: 

 

- je vytvorený projekt na prepojenie pavilónov s telocvičňou 

- modulárne školy 

- DCM  

-  elokované pracovisko MŠ miesto ZUŠ v priestoroch školskej jedálne  

- v priestoroch starého úradu by bol 1. ročník ZŠ 

 

Z pohľadu kapacity MŠ zvážiť nultý ročník. 

 

 5. Rôzne  

 

 

 

 

Zapísala dňa 2.12.2015                    Denisa Kiszel 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


