
Zápisnica z rokovania komisie školstva, mládeže a informatizácie
pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica

Dátum zasadnutia: 1.3.2012

Prítomní členovia komisie: Miloslav Sajan, predseda
PaedDr. Zuzana Kaliariková riaditel'ka ZŠ s MŠ
Ing. Mária Okálová
Mgr. Marcela Jedináková
Mgr. Petra Mitašíková, PhD.

Hosť: Ing.J ozef Krúpa, starosta
Viera Mazáčková

Program: l. Predstavenie nového predsedu školskej komisie
2. Návrh plánu zasadnutí komisie na rok 2012
3. Predloženie schváleného koordinačného plánu kult.akcií organizovaných

v mestskej časti BA- Záhorská Bystrica.
4. Informácia o zbere použitých a vyradených počítačových zariadení

a komponentov.
5. Čerpanie fmančných prostriedkov z rozpočtu komisie za rok 2011

Schválená suma z rozpočtu MČ pre komisiu na rok 2012 650 Eur
6. Renovácia multifunkčnej prírodovednej a fyz. učebne s laboratóriom
7. Stravovanie žiakov MŠ - ZŠ a zamestnancov školy
8. Zabezpečenie organizácie osláv MDD
9. Príprava oslavy výročia vzniku školy v Záhorskej Bystrici
10. Oslava dňa učiteľov - zabezpečenie a organizácia
11. Rôzne

1. Predstavenie nového predsedu školskej komisie
Starosta Jozef Krúpa informoval členov komisie o zvolení nového predsedu komisie školstva, mládeže
a informatizácie pri MZ mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica pána Miloslava Sajana, ktorý sa
predstavil členom komisie a následne sa ujal svojej funkcie predsedu predložením programu
zasadnutia.

2. Návrh plánu zasadnutí komisie na rok 2012
Plánované zasadnutia komisie na Lpolrok sa uskutočnia dňa 23.4.2012 a 25.6.2012 o 17:00 hod. p.
Sajan zabezpečí rezerváciu zasadačky MÚ.

3. Predloženie schváleného koordinačného plánu kult.akcií organizovaných v mestskej časti BA-
Záhorská Bystrica.
Návrh spoločného termínu oslavy MDD a Dňa rodiny 2.6.2012. Miesto osláv je navrhované námestie
Rodiny pre kultúrny program a areál školy s telocvičňou pre športové aktivity. V prípade
nepriazdnivého počasia je navrhované využitie kultúrneho domu a telocvične. Návrh programu -
jednotlivých stanovíšť pre aktivity detí, športových aktivít navrhne vedenie školy rozdelením pre
jednotlivé vekové kategórie (napr. futbal, hokejbal, basketbal, stolný tenis ....). Predseda bude iniciovať
stretnutie predsedov komisie športu a komisie kultúry spolu s MÚ pre zabezpečenie organizácie tohto
podujatia.

4. Informácia o zbere použitých a vyradených počítačových zariadení a komponentov.
Pani riaditel'ka informovala o zapojení sa do projektu zberu vyradených PC komponentov
a elektroniky v spolupráci so školským úradom v DNV, škola získa body za zber, a na základe
získaného počtu môže získať napr. nové PC, alebo inú potrebnú elektroniku. Termín začatia akcie pani
riaditeľka preverí a následne bude zverejnená informácia na web stránkach školy, úradu a vyhlásená
v miestnom rozhlase.

5. Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu komisie za rok 2011. Schválená suma
z rozpočtu MČ pre komisiu na rok 2012 650 Eur



Suma cca 650 € z rozpočtu na rok 2011 bola vrátená MÚ pre nevyčerpanie a to z dôvodu, že
administratívnou chybou nebola včas uhradená faktúra do konca roku 2011.
Rozpočet na rok 2012 môže byť upravený z dôvodu plánovaných aktivít napr. Deň rodiny, MDD,
oslava 50 výročia školy. Bude potrebné hľadať aj iné zdroje financovania napr. sponzorské dary.

6. Renovácia multifunkčnej prírodovednej a fyz. učebne s laboratóriom
Na prebudovanie učebne škola má 3 cenové ponuky v rozmedzí od 3000 € do 5300 €. Je potrebné
osloviť ďalšie firmy - miestnych podnikatel'ov a v koordinácii s MÚ zabezpečiť cenovo
najvýhodnejšie vykonanie týchto úprav, ktoré by sa mali uskutočniť najneskôr počas prázdnin
a otvorenie učebne k 1.9.2012.

7. Stravovanie žiakov MŠ - ZŠ a zamestnancov školy
P.riaditel'ka požiada p. Meszároša o stretnutie spolu s predsedom komisie p. Sajanom z dôvodu
poskytovanej stravy, kvality stravovania, navýšenia ceny od 1.9.2011 bez zmluvného vzťahu. P.
Meszároš sa písomne nevyjadril do dnešného dňa.

8. Zabezpečenie organizácie osláv MDD
viď bod 3

9. Príprava oslavy výročia vzniku školy v Záhorskej Bystrici
50. výročie vzniku ZŠ je k 1.9.2012. Oslava je plánovaná dňa 26.10.2012. Je potrebné organizačne
pripraviť: pozvanie hostí, bývalých učiteľov, významných bývalých žiakov, alebo rodičov súčasných
žiakov, osloviť "pamätníkov", pripraviť program, koncept pani riaditeľka v spolupráci s učiteľmi
a predsedom komisie. Návrh možnosti aj zapojenia žiakov a učiteľov napr. tvorivé dielne (výroba
pohl'adníc, kraslíc, iných ozdobných predmetov na hod. výtvarnej výchovy, v ŠKD ....) z ktorých
výťažok by mohol prispieť na organizáciu.

10. Oslava dňa učiteľov - zabezpečenie a organizácia
Oslava sa uskutoční dňa 30.3.2012, p. riaditel'ka zabezpečuje organizáciu v spolupráci so starostom.

11. Rôzne
• predseda komisie p. Sajan daroval poukaz v hodnote 300 € internet na jeden rok pre jedného žiaka

školy sociálne slabšieho, podmienkou je mať Pc. P. riaditel'ka má rozhodnúť o tomto žiakovi,
• p. Mitašíková navrhuje uzatvoriť zmluvu s pedagogickou fakutou na spoluprácu so študentami PF,

ktorí by mohli byt' prínosom pre ZŠ s MŠ, chodiť na pedagogické alebo odborné praxe do zš a
MŠ, vniesť nové prvky do vzdelávania a výchovy detí a žiakov,

• p. Mitašíková navrhuje projekt, ktorý by mohol priniesť finacie, bližšie informácie predloží spolu
s vypracovaným projektom,

• Slovenská banková asociácia predstavuje projekt pre navýšenie finančnej gramotnosti - bližšie
informácie preverí p. Jedináková, a možnosť zapojenia sa do tohto projektu,

• rodičia pociťujú nedostatok krúžkov na škole, chýbajú pohybové aktivity, vzdelávacie poukazy boli
odovzdané škole a následne chýba ich využitie, podľa vyjadrenia p. riaditel'ky šk. poukazy môžu
byt' využité na aktivity žiakov v ŠKD. V rámci ŠKD je iba jeden prírodovedný krúžok. Veľa
žiakov odovzdalo tieto preukazy škole, hoci nenavštevujú ŠKD. Komisia odporúča prehodnotiť
možnosti otvorenia krúžku nemeckého jazyka vzhl'adom k tomu, že rodičia prejavujú záujem
o vzdelávania svojich detí v tomto jazyku,

• Komisia odporúča vedeniu školy vypracovať ponuku a organizačne pripraviť prenájom telocvične
v pracovných dňoch v čase 19:00 hod - 22:00 hod. a počas víkendov. Navrhovaná suma 20-25
€/hod . Zo získaných finančných prostriedkov za prenájom, bude zabezpečené otváranie/zatváranie
a upratovanie objektu telocvične.

zapísala: Ing. Mária Okálová
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