OBEC CHORVÁTSKY GROB
Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Zápisnica
z rokovania Komisie školskej, kultúrnej a vzťahy s verejnosťou
konanej dňa 06.06. 2016 o 16:30 hod. v Chorvátskom Grobe

Program:
1.
2.
3.
4.

Privítanie a otvorenie, kontrola účasti a uznášaniaschopnosti
Zabezpečenie krúžkovej činnosti pre žiakov ZŠ v školskom roku 2016/2017
Počty prijatých detí do MŠ
Výstavba ZŠ a MŠ na Čiernej Vode – harmonogram výstavby, stav VO, náhradné riešenia pre
školský rok 2016/2017
5. Výstavba telocvične na Školskej
6. Rôzne, diskusia, záver
1.
Prítomní:
Daniela Leštinská - člen
Vladimíra Vydrová – predsedníčka komisie
Ospravedlnený:
Peter Bílik – člen
Hostia:
Ľubomír Tomko, riaditeľ OZ Krúžky v škole
Cecília Hudecová, zástupca Klubu seniorov v Chorvátskom Grobe
Komisia je uznášaniaschopná.
2.
Na rokovanie školskej komisie bol pozvaný pán Tomko, riaditeľ OZ Krúžky v škole, ktoré aj počas
tohto školského roku zabezpečuje mimoškolskú krúžkovú činnosť pre žiakov ZŠ. OZ je aktívne na 70
bratislavských školách. U nás poskytuje v popoludňajších hodinách elektrotechnický a vedecký
krúžok, v budúcom školskom roku chce tieto ponechať a rozšíriť svoju ponuku o športový krúžok
floorball. Žiaľ, vychádzajúc zo skúseností počas prebiehajúceho školského roku, kvôli slabej
dostupnosti a veľkej vzdialenosti z Bratislavy, je dosť náročné zohnať do Chorvátskeho Grobu
kvalitných lektorov. Existuje niekoľko riešení:
- Finančná podpora obce na uhradenie cestovných nákladov pre lektorov
- Spolupráca so seniormi z obce – seniorom OZ zabezpečí tréning, školenie a zaujímavé
finančné ohodnotenie
- Spolupráca s nezamestnanými, študentmi a mamičkami na materskej dovolenke – OZ
zabezpečí tréning, školenie a zaujímavé finančné ohodnotenie.
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Každému zúčastnenému záleží na tom, aby deti v Grobe mali kvalitnú mimoškolskú činnosť. Preto
prebehla diskusia, do ktorej sa zapojila aj pani Hudecová za seniorov (skonštatovala, že naši seniori sa
na takúto aktivitu nepodujmú - vek, záujmy /záhrada, hobby,.../, a pod., snáď osloviť Klub seniorov na
v časti Čierna Voda, kde je iné zloženie seniorov), padol návrh využiť na vykrytie týchto nákladov
financovanie prostredníctvom dotácií z obecného rozpočtu (v zmysle VZN č. 4/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce) alebo prostredníctvom VZN č. 18/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce
Chorvátsky Grob. Na základe výsledkov diskusie bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1:
Školská komisia
odporúča
konzultovať s ekonomickým oddelením obecného úradu možnosť nastavenia pravidiel a mechanizmu
fungovania prostredníctvom zmeny VZN č. 18/2015, prípadne navrhnúť inú formu možnosti
príspevku na mimoškolskú a záujmovú činnosť žiakov ZŠ, resp. vyčleniť v rozpočte kapitolu na
krúžkovú činnosť žiakov ZŠ.
Hlasovanie: Za: 2, Proti: 0, Zdržal sa: 0
3.
Pani Leštinská opätovne zopakovala alarmujúce počty prijatých žiadostí do predškolského zariadenia
MŠ. Celkový počet prijatých žiadostí na zápis do MŠ je 127, z toho 93 detí k 31.8.2016 dosiahne viac
ako 3 roky, ostatné môžu byť prijaté v prípade, že bude voľné miesto. 64 detí môže byť prijatých, ak
ostanú 2 triedy v OC Monar (40 detí) a 1 trieda na Školskej (24 detí).
Na zápis do ZŠ škola eviduje 67 detí, z toho 18 detí pochádza zo starej časti obce (potreba vytvoriť 1
triedu) a 49 detí je zapísaných z časti Čierna Voda (potreba ďalších 2 tried). Celkovo, vzhľadom na
počet detí, je potrebné rátať s 3 novými triedami.
K dnešnému dňu nevydala ŽIADNE ROZHODNUTIE o prijatí/ neprijatí do MŠ, ani ZŠ z kapacitných
dôvodov.
4.
Dňa 6.6.2016 mala pani riaditeľka osobné stretnutie s pánom starostom. Vysvetlila mu organizačné,
pedagogické a legislatívne nevýhody riešenia umiestniť triedy ZŠ v OC Monar (hygiena, svetlosť,
bezpečnosť, sociálny smog nákupného centra, ...) – teda absolútne nevhodné priestory na
umiestnenie základnej školy. Po vysvetlení si týchto argumentov ostalo ako schodné náhradné
riešenie rekonštrukcia a prístavba Klubového domu tak, aby vyhovoval technickým a legislatívnym
podmienkam.

IČO: 00304760 * DIČ: 2020662105 * 6601265001/5600 Prima banka Slovensko, a.s.
www.chorvatskygrob.sk * sekretariat@chorvatskygrob.sk * 02/45996310 -101

OBEC CHORVÁTSKY GROB
Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
Uznesenie č. 2:
Školská komisia
odporúča
vypracovať návrh projektu na rekonštrukciu a prístavbu klubového domu tak, aby spĺňal legislatívne
a technické špecifikácie na rozšírenie školských zariadení o 3 triedy základnej školy, vypracovať
rozpočet (pri minimálnych nákladoch) a zároveň (vzhľadom na závažnosť situácie)
vyzýva
starostu obce poveriť zamestnanca obce vypracovať konkrétny návrh tak, aby mohol byť predložený
obecnému zastupiteľstvu na najbližšie rokovanie.
Hlasovanie: Za: 2, Proti: 0, Zdržal sa: 0
5.
Vzhľadom na nejasnú situáciu ohľadne prieskumu trhu na dodávateľa projektu pre stavebné
povolenie v zmysle mailovej komunikácie s pánom starostom, komisia prijala nasledovné
Uznesenie č. 3:
Školská komisia
- odporúča bezodkladne riešiť situáciu s výstavbou telocvične,
- žiada obecný úrad o informácie o zadaných parametroch a podmienkach pre prieskum trhu
(okrajové parametre územného rozhodnutia) a
- odporúča p. Vydrovej kontaktovať pána Nahálku (v zmysle platného uznesenia č. 167/2016).
Ukončenie rokovania: 17:45

V Chorvátskom Grobe, dňa 06.06.2016
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