Zápisnica zo 4. zasadnutia školskej komisie

Termín a čas: 10.06.2015 od 15,30 do 17,00 hod.
Miesto: Miestny úrad mestskej časti zasadačka 8. poschodie
Prítomní členovia komisie: PhDr. Ľ Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. J. Kríž,
Mgr. Ľ. Kačírek, PhD. J. Hrehorová, Z. Lukáčová
Tajomníčka komisie: Mgr. V. Redechová
Ospravedlnení: Mgr. Ľ Janegová, P. Orság, Ing. Petrisková, Ing. Ľ. Štrauchová,
Prizvaní: Ing. J. Lukaček, vedúci FO. Mgr. A. Broszová, vedúca ONM, v priebehu rokovania sa
na 4. zasadnutia školskej komisie dostavil Mgr. Ing. Michal Radosa, zástupca starostu
Program
1. Otvorenie privítanie, schválenie programu rokovania – PhDr. Ľ. Farkašovská – predsedníčka
2. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014
3. Návrh na predĺženie prenájmu školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre
Plavecký klub ORCA SPORT
4. Návrh na predĺženie prenájmu školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50, Bratislava pre
Plavecký klub ORCA SPORT
5. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Nobelovo nám. 6 Bratislava,
pre 1. Súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND
6. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Černyševského 8, Bratislava pre Mgr.
Marta Janičkovičová – Baletné štúdio TERPSICHORÉ
7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Ćernyševského 8, Bratislava pre ŠK
Slovan Bratislava – šachový klub
8. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2015/2016 v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
9. Rôzne
K bodu 1: Otvorenie privítanie, schválenie programu rokovania
4. zasadnutie školskej komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie PhDr. Ľ Farkašovská.
V úvode privítala členov komisie a informovala ich o dôvode zmeny miesta konania komisie,
 Vzhľadom k obsahu predložených materiálov, ktoré sa týkajú záverečného účtu a 5 materiálov
týkajúcich sa prenájmu voľných nebytových priestorov v ZŠ ako aj Pedagogicko-organizačné
zabezpečenie školského roka 2015/2016, by nebol dostatok času venovať sa informáciám
o činnosti a výsledkoch práce ZŠ Pankúchova.
 Zasadnutie komisie v tejto škole sa uskutoční v budúcom kalendárnom roku,
 Po úvodných informáciách predložila členom komisie návrh programu 4. zasadnutia školskej
komisie. K predloženému návrhu boli pripomienky a doplňujúce návrhy
Hlasovanie o programe:
Prítomní: PhDr. Ľ Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. J. Kríž, Mgr. Ľ. Kačírek, J. Hrehorová,
Z. Lukáčová
Za predložený návrh programu: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Záver: 4. Zasadnutie školskej komisie sa riadilo schváleným programom.
K bodu č. 2:
Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014 – úvodné
slovo predniesol Ing. J. Lukaček, vedúci FO
- záverečný účet mestskej časti za rok 2014 sa predkladá na rokovanie orgánov mestskej časti
- v súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- záverečný účet predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za
kalendárny rok 2014, vrátane 16 rozpočtových a príspevkových organizácií v jej zriaďovateľskej
pôsobnosti,

- predkladaná správa o plnení rozpočtu je vypracovaná na základe podkladov od organizácií
mestskej časti a oddelení miestneho úradu, ktoré sa podieľali na jeho plnení,
- Súčasťou tohto materiálu je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6),
vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu, súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti,
- Tabuľky č. 1 a 2 obsahujú prehľad všetkých príjmov a výdavkov mestskej časti, tabuľka č. 3
plnenie záväzných ukazovateľov príspevkovej organizácie Miestny podnik verejnoprospešných
služieb Petržalka, tabuľka č. 4 prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, tabuľka č. 5
prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a tabuľka č. 6 prehľad
za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva.
- V stĺpci „schválený rozpočet 2014“ je uvedený prvý schválený rozpočet na rok 2014, v stĺpci
„rozpočet 2014 po úpravách“ je uvedený rozpočet po všetkých schválených zmenách,
- Vo vyhodnotení programového rozpočtu sú vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele
stanovené pre rok 2014. Vyhodnotenie programového rozpočtu je neoddeliteľnou súčasťou
plnenia rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu bol predložený v elektronickej podobe,
- Prílohou materiálu je výrok audítora. V elektronickej podobe boli tiež predložené správy
o plnení rozpočtu organizácií zriadených mestskou časťou: Strediska sociálnych služieb
Petržalka, Kultúrnych zariadení Petržalky, Miestnej knižnice Petržalka, Strediska služieb školám
a školským zariadeniam Petržalky, Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka,
Bytového podniku Petržalka s.r.o., Športových zariadení Petržalky, s.r.o.,
- Správy boli vypracované samotnými organizáciami. Údaje za ostatné organizácie
v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti (11 základných škôl) sú predložené v tabuľkovom
prehľade (tab. č. 6/1 až 6/4),
- Ďalej informoval o prebytku, rezervnom fonde
Diskusia: odpovedal vedúci FO na otázky členov komisie týkajúce sa výšky rezervného fondu
a jeho prerozdelenia
Uznesenie č. 1/4/2015 školskej komisie k Záverečnému účtu a finančnému usporiadaniu mestskej
časti Bratislava-Petržalka za rok 2014
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie tak, ako je uvedené v materiáli.
Prítomní: PhDr. Ľ Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. J. Kríž, Mgr. Ľ. Kačírek, J. Hrehorová,
Z. Lukáčová
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu č. 3:
- Návrh na predĺženie prenájmu školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre
Plavecký klub ORCA SPORT – úvodné slovo k predloženému návrhu prenájmu predniesla
vedúca ONM Mgr. Broszová,
- riaditeľ ZŠ Pankúchova 4, na základe žiadosti žiadateľa požiadal o schválenie prenájmu
25 metrového školského bazéna v objekte školy pre Plavecký klub ORCA SPORT, ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodov,
- všetky aktivity, ktoré klub v škole vykonáva základné a zdokonaľovacie výcviky v plávaní detí
a mládeže ako aj organizovanie plaveckých akcií a súťaží v rámci Slovenska i vo svete, podpora
pri renovácií školských bazénových komplexov, organizovanie akcií zameraných na zníženie
plaveckej negramotnosti, rozvoj medzinárodných stykov s organizáciami podobného zamerania),
sú pre školu prínosom, klub trénuje deti a mládež najmä z Petržalky, každoročne zveľaďuje
priestory bazéna – obnova náterov v šatniach, ktoré skrášľujú priestory a zlepšujú ich funkčnosť,
zakúpenie nových odkladacích skriniek a sponzorovanie výmeny vyrovnávacej nádrže
v strojovni bazéna,
- organizuje plavecké výcviky od roku 2008, tvorí plaveckú základňu pre petržalský plavecký klub
ORCA Bratislava na ZŠ Pankúchova 4 a ZŠ Holíčska 50, ktorý je jedným z najväčších
a najúspešnejších plaveckých klubov na Slovensku,
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- svoje finančné záväzky si voči škole plní vždy riadne a včas, a svojou činnosťou nenarúša
výchovný a vzdelávací proces na škole. Vzhľadom na uvedené riaditeľ školy súhlasí
s predmetným nájmom, prenájom je navrhnutý na dobu od 5.9.2015 do 25.6.2020 – 4x
týždenne, celkovo za 280 hod. /školský rok za sumu 9,82 €/hod celkom 2749,60 €
- Príjem z prenájmu školského bazéna bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za služby a energie
budú príjmom prenajímateľa,
Diskusia:
p. Lukáčová - využitie bazéna v ostatnom čase
Mgr. Dolinay – ako je zakomponované inflácia do zmlúv, kam idú finančné prostriedky
Na otázky členov komisie odpovedala Mgr. Broszová a doplnila Mgr. Redechová
Uznesenie č. 2/4/2015 školskej komisie k Návrhu na predĺženie prenájmu školského bazéna
v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie k prenájmu školského bazéna v ZŠ Pankúchova 4 pre Plavecký klub ORCA SPORT, tak,
ako je uvedené v materiáli.
Prítomní: PhDr. Ľ Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. J. Kríž, Mgr. Ľ. Kačírek, J. Hrehorová,
Z. Lukáčová
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu č. 4:
Návrh na predĺženie prenájmu školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50, Bratislava pre Plavecký
klub ORCA SPORT - úvodné slovo k predloženému návrhu prenájmu predniesla vedúca ONM
Mgr. Broszová,
- riaditeľ ZŠ Holíčska 50, na základe žiadosti žiadateľa požiadal o schválenie prenájmu
25 metrového školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska pre Plavecký klub ORCA SPORT, , ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov,
- všetky aktivity, ktoré klub v škole vykonáva základné a zdokonaľovacie výcvikov v plávaní detí
a mládeže, organizovanie plaveckých akcií a súťaží v rámci Slovenska i vo svete, podpora pri
renovácií školských bazénových komplexov, organizovanie akcií zameraných na zníženie
plaveckej negramotnosti, rozvoj medzinárodných stykov s organizáciami podobného zamerania,
sú pre školu prínosom, plavecký klub trénuje deti a mládež najmä z Petržalky.
- Každoročne zveľaďuje priestory bazéna napr. obnovou náterov v šatniach, ktoré skrášľujú
priestory a zlepšujú ich funkčnosť, zakúpením nových odkladacích skriniek a tiež sponzorovali
výmenu vyrovnávacej nádrže v strojovni bazéna, organizuje plavecké výcviky od roku 2008,
tvorí plaveckú základňu pre petržalský plavecký klub ORCA Bratislava na ZŠ Pankúchova 4
a ZŠ Holíčska 50, ktorý je jedným z najväčších a najúspešnejších plaveckých klubov na
Slovensku,
- svoje finančné záväzky si voči škole plní vždy riadne a včas svojou činnosťou nenarúša
výchovno-vzdelávací proces, vzhľadom na uvedené riaditeľ školy súhlasí s predmetným
nájmom, prenájom je navrhnutý na dobu od 5.9.2015 do 25.6.2020 – 3 x týždenne, celkovo za
280 hod. /školský rok za sumu 9,82 €/hod celkom 2121,12 €, príjem z prenájmu školského
bazéna bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za služby a energie budú príjmom prenajímateľa,
Diskusia: spoločná s bodom č. 3
Uznesenie č. 3/4/2015 školskej komisie k Návrhu na predĺženie prenájmu školského bazéna
v objekte ZŠ Holíčska 50, Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie k prenájmu školského bazéna v ZŠ Holíčska 50 pre Plavecký klub ORCA SPORT, tak,
ako je uvedené v materiáli.
Prítomní: PhDr. Ľ Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. J. Kríž, Mgr. Ľ. Kačírek, J. Hrehorová,
Z. Lukáčová
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
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K bodu č 5:
- Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Nobelovo nám. 6 Bratislava,
pre 1. Súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND – úvodné slovo k predloženému návrhu
prenájmu predniesla vedúca ONM Mgr. Broszová,
- riaditeľka ZŠ Nobelovo nám. 6, na základe žiadosti žiadateľa požiadala o schválenie prenájmu
nebytových priestorov v objekte školy s celkovou plochou 800 m2, pre Mgr. Janu Kamenskú pre
1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND za účelom prevádzkovania súkromnej MŠ,
- uvedené priestory boli prebudované a skolaudované na vlastné náklady zriaďovateľa súkromnej
MŠ,
- Spolupráca medzi ZŠ a SMŠ je na vysokej úrovni v oblasti poskytovania výchovno
vzdelávacieho procesu pre deti predškolského veku s výučbou cudzích jazykov ako
aj v záujmovej a mimoškolskej činnosti a tieto služby sú využívané deťmi z celého územia
mestskej časti Bratislava-Petržalka,
- z toho dôvodu sa navrhuje posudzovať prenájom predmetu nájmu ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
- súčasná nájomná zmluva bola so žiadateľom uzatvorená na dobu určitú od 01.09.2013 do
31.08.2015,
- žiadateľ si svoje finančné záväzky voči škole plní vždy riadne a včas, a svojou činnosťou
nenarúša výchovný a vzdelávací proces na škole. Vzhľadom na uvedené, riaditeľka školy súhlasí
s predmetným nájmom.
- nový prenájom je navrhnutý na obdobie od 1.9.2015 do 31.8.2020 za sumu 10,80 €/m²/rok
zvýšený o 20 % za užívanie spoločných priestorov, v celkovej výške 10 368€/rok,
Diskusia:
p. Lukáčová – výška ceny v porovnaní s MC Krtko a ďalšie otázky týkajúce sa výšky prenájmu
a určenia ceny prenájmu
- na otázky odpovedali PhDr. Farkašovská, Mgr. Broszová, Mgr. Ing. Radosa
Uznesenie č. 4/4/2015 školskej komisie k Návrhu na predĺženie prenájmu nebytových priestorov
v objekte ZŠ Nobelovo nám. 6 Bratislava, pre 1. Súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie k prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Nobelovo nám. 6 Bratislava, pre
1. Súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND, tak, ako je uvedené v materiáli.
Prítomní: PhDr. Ľ Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. J. Kríž, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD. J.
Hrehorová, Z. Lukáčová
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6:
Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Černyševského 8, Bratislava pre Mgr.
Marta Janičkovičová – Baletné štúdio TERPSICHORÉ – Mgr. Broszová
- Úvodné slovo k predloženému návrhu prenájmu predniesla vedúca ONM Mgr. Broszová,
- Riaditeľka ZŠ Černyševského 8, požiadala na základe žiadosti žiadateľa o schválenie prenájmu
nebytových priestorov v objekte školy pre Mgr. Martu Janičkovičovú - Baletné štúdio
TERPSICHORÉ, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- doterajšia spolupráca s baletným štúdiom je na veľmi dobrej úrovni, ide o efektívne využitie
priestorov, ktoré si baletné štúdio upravilo a zrekonštruovalo na vlastné náklady, zabezpečili
a upravili bočný vchod, ktorý zároveň slúži aj pre školskú knižnicu,
- žiaci školy navštevujú tieto pohybové aktivity, čím im zabezpečujú zmysluplné vyplnenie
voľného času a zároveň rozvíjajú ich talent,
- štúdio pracuje s deťmi vo veku od 4-15 rokov. Žiadateľ užíva nebytové priestory školy od roku
2010 na základe platnej nájomnej zmluvy do 31.08.2015,
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- baletné štúdio si svoje finančné záväzky voči škole plní vždy riadne a včas, svojou činnosťou
nenarúša výchovný a vzdelávací proces na škole. Vzhľadom na uvedené riaditeľka školy súhlasí
s predmetným nájmom
- nový prenájom je navrhovaný na obdobie od 1.9.2015 do 31.8.2020 za sumu 8,00 €/m², celkovo
za 1889 €/ rok,
- Príjem z prenájmu bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za služby a energie budú príjmom
prenajímateľa.
Diskusia:
PhDr. Farkašovská, Mgr. Radosa, p. Lukáčová – otázky týkajúce sa rozpätia výšky prenájmu
Na otázky odpovedala Mgr. Brozsová – rozpätie výšky prenájmu je od 1,20 – 20,50 €. Najvyššia
výška sa v prípade prenájmu voľných nebytových priestorov v ZŠ ani neuplatňuje
Uznesenie č. 5/4/2015 školskej komisie k Návrhu na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ
Černyševského 8, Bratislava pre Mgr. Marta Janičkovičová – Baletné štúdio TERPSICHORÉ
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie k prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Černyševského 8 Bratislava, pre
Baletné štúdio TERPSICHORÉ, tak, ako je uvedené v materiáli.
Prítomní: PhDr. Ľ Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. J. Kríž, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.
J. Hrehorová, Z. Lukáčová
Hlasovanie: Za:
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7:
- Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Černyševského 8, Bratislava pre ŠK
Slovan Bratislava – šachový klub – úvodné slovo k predloženému návrhu prenájmu predniesla
vedúca ONM Mgr. Broszová,
- riaditeľka ZŠ Černyševského 8, požiadala na základe žiadosti žiadateľa o schválenie prenájmu
nebytových priestorov v objekte školy, pre ŠK Slovan Bratislava – šachový klub ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
- klub sa pracuje s deťmi školského veku v mimo vyučovacom čase, osobitnú pozornosť venujú
výchove talentovanej bratislavskej mládeže, navrhované nebytové priestory v súčasnosti škola
nevyužíva pre výchovno-vzdelávací proces a budú efektívne využívané pre klubovú
mimoškolskú činnosť detí a mládeže
- priestory sú so samostatným vchodom, pôvodne plánované pre sklad a technickú výchovu,
- v súčasnosti je šachový klub v priestoroch ZŠ Gessayova , kde im končí nájomný vzťah
k 31.08.2015. Tieto priestory klub zrekonštruoval na vlastné náklady, avšak škola pre svoj
výchovno-vzdelávací proces tieto priestory potrebuje a z tohto dôvodu boli ponúknuté
šachovému klubu priestory v ZŠ Černyševského, vzhľadom na uvedené riaditeľka školy súhlasí
s predmetným nájmom,
- nový prenájom je navrhnutý na dobu od 1.9.2015 do 31.8. 2025 za sumu 4 €/m² celkovo za
760,0 €/rok,
- Príjem z prenájmu bude príjmom zriaďovateľa a príjmy za služby a energie budú príjmom
prenajímateľa.
Diskusia:
V rámci diskusie boli členom zodpovedané otázky týkajúce sa ukončenia prenájmu pre ŠK Slovan
Bratislava - šachový klub k 32.8.2015 v ZŠ Gessayova a prenájom nových priestorov v ZŠ
Černyševského, na otázka odpovedali Mgr. Broszová a Mgr. Redechová
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Uznesenie č. 6/4/2015 školskej komisie k Návrhu na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ
Ćernyševského 8, Bratislava pre ŠK Slovan Bratislava – šachový klub
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie k prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Černyševského 8, pre ŠK Slovan
Bratislava – šachový klub, tak, ako je uvedené v materiáli.
Prítomní: PhDr. Ľ Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. J. Kríž, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.
J. Hrehorová, Z. Lukáčová
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8:
- Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2015/2016 v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka – úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr.
Redechová, vedúca OŠKaŠ,
- POZ školského roka 2015/2016 v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa
predkladá na rokovanie orgánov mestskej časti v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov - § 6 ods. 3 písm. b) až d), v zmysle ktorého obec (mestská časť)
ako zriaďovateľ vytvára podmienky na:
- plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorých je zriaďovateľom,
- zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
- zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách
a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
- zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v MŠ, ktorých je zriaďovateľom.
Predložený materiál poskytuje informácie o:
a) organizácii školského roka 2015/2016 – školské vyučovanie a prázdniny,
b) o sieti ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,
c) o sieti ZŠ, MŠ a stredných škôl v územnej pôsobnosti mestskej časti, v ktorých sa tiež plní
povinná školská,
d) východiskách pri príprave nového školského roka, ktorými sú:
- výsledky zápisu žiakov do I. ročníka ZŠ pre školský rok 2015/2016,
- výsledky prijímania detí do MŠ pre školský rok 2015/2016,
- predpokladané počty žiakov a počty tried v jednotlivých ZŠ,
- predpokladané počty špeciálnych tried a počty žiakov v nich,
- predpokladané počty oddelení školských klubov detí (ŠKD) a počty žiakov v ŠKD,
očakávané plány výkonov (počty pedagogických (PZ), odborných zamestnancov (OZ)
a nepedagogických zamestnancov (NPZ) v jednotlivých ZŠ,
- počet prijatých detí do MŠ a predpokladané počty detí a počty tried v MŠ,
predpokladané počty špeciálnych tried v MŠ a počty detí v nich,
- očakávané plány výkonov (počty PZ a NPZ), v jednotlivých MŠ,
e) zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a MŠ, zmeny v Štátnom vzdelávacom
programe (ŠVP) v ZŠ a MŠ a následne jeho implementácia do Školských vzdelávacích
programov (ŠkVP) ZŠ a MŠ,
f) plánovaných projektoch, ktoré budú ZŠ a MŠ v školskom roku 2015/2016 realizovať,
g) plánovaných predmetových olympiádach a postupových súťažiach, ktoré budú ZŠ
organizovať v spolupráci s ďalšími subjektmi, atď.
Diskusia:
PhDr. Farkašovská - ocenila materiál a poďakovala za jeho kvalitu
p. Lukáčová – problematika MŠ, umiestňovanie 4 ročných detí do MŠ a ďalšie otázky
Otázky v diskusii sa týkali aj elokovaných pracovísk MŠ, osobitne pripravovaného pracoviska MŠ
Gessayova
Na otázky odpovedala Mgr. Redechová, vedúca OŠKaŠ
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Uznesenie č. 7/4/2015 školskej komisie k Pedagogicko-organizačnému zabezpečeniu školského
roka 2015/2016 v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť
uznesenie k Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2015/2016 v ZŠ a MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka tak, ako je uvedené v materiáli.
Prítomní: PhDr. Ľ Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. J. Kríž, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.
J. Hrehorová, Z. Lukáčová
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu č. 9: Rôzne
Informoval Mgr. Ing. Michal Radosa, zástupca starostu o:
a) o projekte Naučiť lepšie – odmeniť viac – postupe prác, poďakoval za delegovanie členov
školskej komisie do komisie na ohodnotenie projektov, zo škôl predložených 18 projektov
b) o rokovaní so City Univerzity a vzájomnej spolupráce univerzity so školami v možnosti vstupu
škôl do on-line knižnice univerzity, školenia učiteľov cudzích jazykov a poskytovania lektorov
c) V súvislosti s materiálom Opatrenia na zvýšenie počtu detí prijatých do MŠ, ktorý zaslal členom
komisie 9.6.2015 požiadal o vyjadrenie sa k materiálu a zaslanie stanovísk, vzhľadom na to, že
nemal k dispozícii adresy neposlancov – členov komisie – materiál po dohode im zašle vedúca
OŠKaŠ
Záver: 4. zasadnutie školskej komisie ukončila predsedníčka PhDr. Farkašovská.

PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r.
predsedníčka komisie,
za správnosť

Bratislava 10.06.2015

Zapísala: Mgr. Veronika Redechová, v .r.
tajomníčka komisie
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