

Zápisnica

zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu
konanej dňa 12. 10. 2011

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny


Program:
                 
 1.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
      materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov
      za školský rok 2010/2011 
                2.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
                     základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov
                     za školský rok 2010/2011
               3.   Rôzne    
         

K bodu 1

     Vedúca referátu škôl a školských zariadení Mgr. Viera Kováčová informovala o predloženej Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov. O štruktúre a obsahu správ pojednáva vyhláška č. 9/2005 a metodické usmernenie č. 10/2006 k vyhláške č. 9. Celá správa je zostavená v súlade s požiadavkami vyššie uvedených právnych predpisov. Povinnosťou riaditeliek materských škôl  je prerokovať správy v pedagogickej rade, predložiť svojej Rade školy a postúpiť na schválenie zriaďovateľovi.  S číslom uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Ružinov sú materské školy povinné do 31. decembra 2011 správy zverejniť na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy. 
 
Komisia školstva, kultúry a športu  prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl za školský rok 2010/2011“

2/ odporúča 
    prerokovať materiál v MR
    schváliť v MZ 

    Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                             Za:  5

K bodu 2

Vedúca referátu škôl a školských zariadení Mgr. Viera Kováčová informovala o predloženej Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov. I základné školy postupujú pri zostavovaní správy v súlade s vyhláškou č. 9/2005 a metodickým usmernením č. 10/2006. Celá správa je 
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zostavená v súlade s požiadavkami vyššie uvedených právnych predpisov. I riaditeľ základnej školy je povinný prerokovať správu v pedagogickej rade, predložiť ju svojej Rade školy a postúpiť na schválenie zriaďovateľovi. S číslom uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Ružinov sú základné školy povinné do 31. decembra 2011 správy zverejniť na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy. 
 
Komisia školstva, kultúry a športu  prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl za školský rok 2010/2011“

2/ odporúča 
    prerokovať materiál v MR
    schváliť v MZ 

    Hlasovanie:   Prítomní:  5
          	                             Za:  5


K bodu 3

- Ing. Šmilňák sa informoval, či existuje kontrola správnosti správ. Áno, správy kontroluje referát metodiky škôl a školských zariadení. Nejasnosti alebo omyly sa riešia s riaditeľom, ktorý ich musí opraviť.
- PaedDr. Barancová požiadala, aby p. Kováčová v budúcnosti výrazné plusy alebo mínusy vyplývajúce zo správ avizovala komisii školstva a poslancom vôbec.
 Mgr. Kováčová informovala komisiu o Koncepcii školstva na obdobie rokov 2011-2015, kde sú zapracované rôzne podnety a ktorú predložila p. zástupcovi Mgr. Buocikovi. Po zapracovaní jeho pripomienok bude koncepcia predložená zastupiteľstvu.
- PaedDr. Barancová  sa informovala na priestory, ktoré má v prenájme Súkromné detské integračné centrum v priestoroch MŠ Stálicová 2. Požiadala p.  Kováčovú o upresnenie doby prenájmu, popísanie momentálneho využitia prenajatých priestorov špeciálnou materskou školou, koľko detí by mohla v týchto priestoroch umiestniť mestská časť. Zároveň Mgr. Kováčovú požiadala o reálnu správu - štatistiku o umiestnení detí v materských školách k septembru 2011, počet neumiestnených detí, dôvody neumiestnenia, návrhy riešenia situácie.
- PaedDr. Barancová  informovala komisiu o svojej návšteve na KŠÚ. Rokovala s PaedDr. Takáčovou, ktorá má v správe špeciálne školstvo, o zriadení špeciálnej materskej školy v priestoroch Špeciálnej základnej školy, Nevädzová 3.
- PaedDr. Barancová  navrhla, aby zriaďovateľ pri najbližšom zápise detí do školy nepovolil niektorým našim školám také vysoké počty tried 1. ročníka, ako sú v tomto školskom roku. Predpokladá, že sa týmto pomôže školám s nízkym počtom prvákov. Mgr. Kováčová ju uistila, že sa problém bude riešiť v spolupráci so zástupcom, Mgr. Buocikom.
- PaedDr. Barancová  požiadala, aby bola zverejnená informácia, že sa neplánuje zrušenie ZŠ Medzilaborecká. Danú skutočnosť oznámiť  v ECHU.
- PaedDr. Barancová  ďalej konštatovala nefunkčnosť rád škôl pri základných a materských školách. Požiadala o prehľad počtu zasadnutí jednotlivých rád škôl od marca 2011.
	Komisii sa predstavil p. Trnka. Zastupoval neziskovú organizáciu Trnka, ktorá sa zaoberá audiovizualizáciou pre nevidiacich. Požiadal o pomoc pri hľadaní priestorov pre prácu organizácie. 
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5. decembra sa v kultúrnom dome Cultus bude konať o 17. 00 h akcia nevidiacich, na ktorú prítomných pozval.


- Z dôvodu mimoriadneho pracovného stretnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov sa členovia komisie ujednotili na termíne najbližšieho stretnutia, a to
25. 10. 2011 o 16.00 v zasadačke B1. 




                                                                                          Ing. Pavol Šmilňák v.r.
                                                                                              predseda komisie     

      























Bratislave 13. 10. 2011 
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová









