

1

Zápisnica

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov
konaného dňa 13. 10. 2014

Prítomní: Ing. Martin Klementis, p. Katarína Ševčíková, Mgr. Viktória Jančošeková 
Neprítomní: Ing. Pavol Šmilňák, PaedDr. Mária Barancová

PROGRAM:

  1 .   Návrh na rozpočtové opatrenie k schválenému rozpočtu na rok 2014

                                                                         predkladateľ: Ing. Dušan Pekár
                                                                                               starosta

	 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach materských 

  škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 
  2013/2014	
                                                                       predkladateľ: Oľga Ličková
                                                                                             vedúca sekcie riaditeľov MŠ

	Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach základných 

 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 
 2013/2014	
                                                                       predkladateľ: PaedDr. Erika Drgoňová
                                                                                             vedúca sekcie riaditeľov ZŠ 

	Informácia – Správa o činnosti základných a materských škôl v zriaďovateľskej 

 pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2013/2014
                                                                        predkladateľ: PhDr. Tatiana Krippelová
                                                                                             vedúca odboru školstva

	Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

 nebytových priestorov pre  Tanečno-športový klub M+M Bratislava, Súmračná 19, 
 821 02 Bratislava v Základnej škole, Ostredková 14, 821 02 Bratislava. Kat. územie 
 Ružinov, Bratislava II
                                                                       predkladateľ: PaedDr. Erika Drgoňová
                                                                                              riaditeľka ZŠ 
       6.  Rôzne                                



K bodu 1

      Materiál komisii predložila Ing. Alena Lehotayov￡Alena Lehotayová, poverená výkonom funkcie vedúcej EO. Informovala o dôvodoch vypracovania návrhu rozpočtových opatrení, ako sú: zabezpečenie pravidelných platieb na sociálne účely – do stavu podpory detí v detských domovoch pribudlo ďalšie dieťa, čím treba navýšiť tvorbu úspor, zastrešenie odstránenia havarijného stavu na zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu a úprave následného výpadku  plánovaných príjmov za poskytované služby RŠK, preklasifikovanie kapitálových výdavkov základných a materských škôl na bežné.
       Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „Návrh na rozpočtové opatrenie k schválenému rozpočtu na rok 2014“

1.) prerokovala

  2.)  odporúča                                                
     schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 

    Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                             Za:  3                    
                             
K bodu 2

       Materiál predložila vedúca sekcie materských škôl, p. Oľga Ličková. Informovala, že za správnosť údajov zodpovedajú v plnej miere riaditeľky  materských  škôl. Sú povinné správu o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za predchádzajúci školský rok vypracovať v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a následne ju po jej prerokovaní v pedagogickej rade  predložiť Rade školy a na  schválenie zriaďovateľovi.

       Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál 
„Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok   2013/2014“
	
1.) prerokovala

 2.)  odporúča                                                
     schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov 

    Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                             Za:  3                  


K bodu 3

     K predmetnému materiálu komisii poskytla informácie vedúca sekcie základných škôl, PaedDr. Erika Drgoňová. I ona zdôraznila, že správy sú vypracované v súlade s vyhláškou č. 9/2006. Za správnosť a pravdivosť jednotlivých údajov zodpovedá riaditeľ školy. Po schválení správ zastupiteľstvom je riaditeľ školy povinný ju zverejniť v škole na obvyklom mieste a do 31. 12. 2014 na internetovej stránke školy v takej podobe, ako ju miestne zastupiteľstvo schválilo.
     
    Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál 
„Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2013/2014“
 
1.) prerokovala


2.) odporúča
schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov

    Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                             Za:  3
                             

K bodu 4

     Mgr. Lukáčová a Mgr. Pindjáková z referátu metodiky škôl a školských zariadení pripomenuli členom komisie, že materiál je predložený na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov ako informatívny materiál na základe uznesenia MZ č. 383/XXII/2013. Predkladané informácie poskytli riaditelia základných a materských škôl podľa podkladov referátu metodiky škôl a tieto boli zapracované do jednotlivých bodov správy. Po jej vypracovaní bola riaditeľom opätovne kompletná správa zaslaná k pripomienkovaniu, doplneniu alebo opraveniu ich podkladov.  Prednosťou takto vypracovaného materiálu je, že v každom bode sú zapracované do prehľadnej tabuľky všetky školy, a teda je možné ľahšie ich porovnávať.

Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál    „Informácia – Správa o činnosti základných a materských škôl v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2013/2014“

1.) berie na vedomie
                       
K bodu 5

     PaedDr. Drgoňová prítomným vysvetlila dôvody prenajatia priestorov pre Tanečno-športový klub M+M Bratislava. Reagovala na ich  list, ktorým žiadal predseda klubu prenajatie priestorov v ZŠ Ostredková 14 za účelom tréningov. Riaditeľka si ako prioritu pri nástupe do funkcie stanovila podporu rozvíjania triedy pre deti s tanečným nadaním. V nadväznosti na uvedené boli v mesiacoch júl – august 2014  zrekonštruované priestory bývalých šatní na tanečnú sálu s primeraným vybavením. Priestory vyhovujú i požiadavkám žiadateľa  na tréningy.  Riaditeľka školy by v budúcnosti chcela rozvíjať s klubom M+M spoluprácu, preto dala žiadateľovi súhlasné stanovisko na prenájom priestorov a na základe toho bol vypracovaný návrh zmluvy. 

Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál  „Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu  nebytových priestorov pre  Tanečno-športový klub M+M Bratislava, Súmračná 19,  821 02 Bratislava v Základnej škole, Ostredková 14, 821 02 Bratislava. Kat. územie Ružinov, Bratislava II“

1.) prerokovala

2.) odporúča
schváliť v MZ MČ Bratislava – Ružinov

    Hlasovanie:   Prítomní:  3
          	                             Za:  3



K bodu 6
   
K predmetnému bodu neboli predložené žiadne materiály.




V Bratislave dňa 14. 10. 2014        








                                                   
                                                                                           Zapísala: Mgr. Janka Lukáčová v. r.
                                                                                              Overil: Ing. Martin Klementis v. r.




