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  Zápisnica č. 10

zo zasadnutia  Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 7.  10.  2019

Prítomní: Ing. Marcela Kulifajová, PaedDr. Mária Barancová, p. Nikolaj Gečevský,    
                JUDr. Matúš Méheš, Mgr. Jozef Matúšek, p. Silvia  Pilková,  Mgr. Boris    
                Čechvala,  Mgr. Roman Kyselica, p.Matúš Grznár
Neprítomní: Ing. František Bolgáč ospr. 
                          

 PROGRAM:
   
  1.   Otvorenie, privítanie členov komisie
 2.   Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
       základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za školský 
       rok 2018/2019
 3.   Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
       materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za školský 
       rok 2018/2019
 4.   Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. ......./ 2019  
       zo dňa ........... 2019 o zrušení Materskej školy, Borodáčova 2, Bratislava 
 5.   Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov 
      č. ......./2019  zo dňa ........... 2019 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava 
 6.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov 
      č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019 o zriadení Základnej školy s materskou školou, 
       Borodáčova 2, Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia 
       mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení 
       školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
       Bratislava-Ružinov v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
       Ružinov č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013
	Delegovanie zástupcov zriaďovateľa mestskej časti Bratislava-Ružinov do orgánov

      školskej samosprávy materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti            
 8.   Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. ......./ 2019  
       zo dňa ........... 2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
        území mestskej časti Bratislava-Ružinov
 9.   Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. ......./ 2019  
       zo dňa ........... 2019 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním 
       niektorých prevádzkarní na území mestskej časti Bratislava-Ružinov                                                                                                                      
 10.  Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v našich MŠ a ZŠ  – prehľad
 11.  Rôzne      
 12.  Záver



K bodu 1:

Prítomných privítala a pracovné stretnutie otvorila Ing. Marcela Kulifajová, predsedníčka komisie. Členovia súhlasili s jednotlivými bodmi programu a ich poradím.
Zasadnutia sa zúčastnil i prednosta MÚ MČ Bratislava-Ružinov. Predložil a stručne vysvetlil  pasport detských ihrísk a pieskovísk v Ružinove, oboznámil prítomných s údajmi, ktoré sú pri jednotlivých ihriskách a pieskoviskách uvedené. Uviedol. že je snaha o zmapovanie všetkých ihrísk a pieskovísk v Ružinove. Požiadal poslancov, aby v prípade, že majú o nich vedomosť, doplnili chýbajúce. Informoval, že plánujú zoznam ihrísk a pieskovísk zdigitalizovať, uviesť ich správcu  a zverejniť na webovej stránke. 
 Komisia prednostu požiadala o elektronické zaslanie zoznamu ihrísk a pieskovísk, pokiaľ možno obratom.


K bodu 2:

           Predmetný materiál komisii predložila vedúca sekcie materských škôl, pani Oľga Ličková. Informovala, že riaditeľky MŠ sú v súlade s platnou legislatívou povinné vypracovať správy o výchovno-vzdelávacej činnosti...., prerokovať ich v pedagogickej rade a rade školy, predložiť na schválenie zriaďovateľovi. Za správnosť a pravdivosť jednotlivých údajov zodpovedá riaditeľka materskej školy. Riaditeľka MŠ musí správu zverejniť na obvyklom mieste a  webovej stránke materskej školy najneskôr 31. 12. 2019.
     V diskusii upozornila na sústavne sa zvyšujúci nedostatok zamestnancov v materskej škole, ktorého príčinou sú najmä nízke mzdy.
       Členovia komisie rozoberali možnosti motivácie, ktoré by vzbudili záujem o prácu v našich materských školách.    
           Komisia školstva, kultúry a športu materiál „Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach materských  škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok  2018/2019“ prerokovala a

1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ m. č. Bratislava – Ružinov
                        
Hlasovanie:   Zúčastnilo sa: 9
          	                                            Za:  9

     
   K bodu 3:
               
        K materiálu komisii poskytla informácie vedúca sekcie riaditeľov ZŠ, PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.. Zdôraznila, že správy sú vypracované v súlade s platnou legislatívou - vyhláškou č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Za správnosť a pravdivosť jednotlivých údajov zodpovedá riaditeľ školy. Po schválení správ zastupiteľstvom je riaditeľ školy povinný správu zverejniť v škole na obvyklom mieste a do 31. 12. 2019 na webovej 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 2018/2019“
 
1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ MČ Bratislava – Ružinov

Hlasovanie:   Prítomní:  9
          	                         Za:  9
     

K bodu 4, 5, 6:

           Materiál predložila Mgr. Lukáčová. Informovala o zámere zriaďovateľa zriadiť Základnú školu s materskou školou, Borodáčova 2. Tomu predchádza zrušenie samostatných subjektov Základná škola, Borodáčova 2 a Materská škola, Borodáčova 2. V súlade s platnou legislatívou boli vypracované návrhy VZN na zrušenie ZŠ a MŠ k 31. 12. 2019 a zriadenie ZŠ s MŠ so začatím jej činnosti od 1. 1. 2020. Po ich schválení zriaďovateľ požiada Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu o vyradenie MŠ a ZŠ zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie ZŠ s MŠ do siete.

         Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „Návrh VZN bodu 4, 5, 6 “
 
1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ MČ Bratislava-Ružinov

Hlasovanie:   Prítomní:  9
          	                         Za:  9


K bodu 7:

             Mgr. Lukáčová informovala o ukončení funkčného obdobia Rady školy pri MŠ, Exnárova 6, Medzilaborecká 4, Šťastná 26 a Západná 2. Legislatíva presne stanovuje počet delegovaných členov rady školy za ped. zamestancov, neped. zamestnancov, zákonných zástupcov a zástupcov zriaďovateľa. Zriaďovateľ musí pôvodných zástupcov zriaďovateľa odvolať, zverejniť výzvu na voľby členov rady školy za zriaďovateľa a delegovať nových zástupcov. 
            Voľba rady školy bude prebiehať i pri MŠ, Borodáčova 2. Ide o novovzniknutú MŠ, kde treba vytvoriť Radu školy do 2 mesiacov od jej vzniku. Podľa počtu zamestnancov do Rady školy pri MŠ, Borodáčovej 2 bude zriaďovateľ delegovať jedného zástupcu.

          Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „Delegovanie zástupcov zriaďovateľa mestskej časti Bratislava-Ružinov do orgánov
      školskej samosprávy materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti“      

 
1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ MČ Bratislava-Ružinov

Hlasovanie:   Prítomní:  9
          	                         Za:  9


K bodu 8:

Materiál predložil Mgr. Tóth. Návrh VZN je vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a v súčasnosti platného VZN č. 28/2013. Upozornil na ustanovenia, ktoré boli do návrhu zapracované a absentujú v doteraz platnom VZN.

          Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. ......./ 2019   zo dňa ........... 2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Ružinov“

1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ MČ Bratislava-Ružinov

Hlasovanie:   Prítomní:  9
          	                           Za: 9


K bodu 9:

           Mgr. Kopún informoval o potrebe vypracovať nové VZN o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzkarní na území mestskej časti Bratislava-Ružinov, nakoľko v súčasnosti platné VZN nerieši všetky problémy súvisiace s prevádzkarňami, ktoré poskytujú pohostinské služby. Návrh VZN vychádza z ustanovení zákona č. 390/ 1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho cieľom je zabezpečovať verejný poriadok v obci. Postihuje i ďalšie javy vyplývajúce zo žiadostí obyvateľov. Budú v ňom vymedzené činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené, alebo zakázané na určitom mieste, alebo na určitý čas.
           Mgr. Kopún podrobne zadefinoval význam jednotlivých špecifických pomenovaní a slovných spojení použitých v návrhu VZN.


          Komisia školstva, kultúry a športu  po prerokovaní  predložený materiál „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. ......./ 2019   zo dňa ........... 2019 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzkarní na území mestskej časti Bratislava-Ružinov“                                                                                                                


1.) berie na vedomie

2.) odporúča schváliť
     predložený materiál v MZ MČ Bratislava-Ružinov


Hlasovanie:   Prítomní:  9
          	                          Za:  9


K bodu 10:

           Komisia rozoberala pôsobenie asistentov učiteľa v základných školách. Podrobnejšie informácie k tejto problematike prítomným poskytla Ing. Navrátilová. Vysvetlila postup  pri podávaní žiadostí o asistenta učiteľa. Pre tento školský rok bol asistent učiteľa pridelený každej škole, no nie v požadovanom počte. Porade vedenia bola predložená žiadosť o pridelenie jedného asistenta učiteľa na ZŠ Borodáčova a dvoch na ZŠ Kulíškova. Ing Navrátilová zatiaľ nemá spätnú väzbu, z akých finančných prostriedkov   na tento účel zapracovať financie. 

       Na základe uvedeného Komisia školstva, kultúry a športu žiada prednostu MÚ MČ Bratislava-Ružinov o zabezpečenie doriešenia predmetnej problematiky, t. j.   stanoviť oblasť čerpania finančných prostriedkov na pridelenie dvoch miest asistenta učiteľa v ZŠ Kulíškova a jedno miesto v ZŠ Borodáčova. (výdavok z rozpočtu MČ alebo z rezervy na prenesený výkon ZŠ)

                                                                                                     Termín: ihneď

 Hlasovanie:   Prítomní:  9
          	                          Za:  9


    
K bodu 11:

      Ing. Ďurajková vysvetlila dôvody vypracovania návrhu VZN o poskytovaní komunitných a rozvojových dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov. Informovala o pripomienkach, ktoré už boli predložené k návrhu, zároveň konštatovala, že záleží na rozhodnutí grantovej komisie, či budú, alebo nebudú zapracované.
      Členovia komisie sa rozhodli  zaujať stanovisko až k definitívnemu návrhu VZN, keď v ňom budú zapracované pripomienky, ktoré grantová komisia akceptovala.

K bodu 11:

Pracovné stretnutie ukončila Ing. Kulifajová. Konalo sa v čase 14.30 – 17:10 hod. 






                                                                                                Ing. Marcela Kulifajová v. r.
                                                                                                  predsedníčka komisie






V Bratislave  10. 10.  2019
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v.r.

