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 26.05.2017 o 10:30 hod. v Chorvátskom Grobe

Program:
1. Privítanie a otvorenie, kontrola účasti a uznášaniaschopnosti
2. Zabezpečenie školského roku 2017/ 2018
3. Rôzne, diskusia, záver
1.
Prítomní:
Daniela Leštinská - člen
Vladimíra Vydrová – predsedníčka komisie
Ospravedlnený:
Peter Bílik – člen
Komisia je uznášaniaschopná.
2.
Rokovanie komisie bolo iniciované pani riaditeľkou Leštinskou na základe a z dôvodu alarmujúcej
situácie s umiestnením detí MŠ a žiakov v ZŠ v školskom roku 2017/ 2018.
Pani Leštinská prezentovala aktuálne čísla na základe zápisov:
V MŠ je k dispozícii (bez nájmu 4 tried v OC Monar) 128 miest – (50 miest v 2 triedach OC Monar, 78
miest Školská, ak zriadime 6 tried – ohrozené s ohľadom na nutnosť otvoriť 3 triedy prvého ročníka
ZŠ, nakoľko je prihlásených 75 žiakov do prvého ročníka).
Spolu zostane k začiatku školského roku 2017/2018 z už prihlásených detí 98 predškolákov =
NEPLATIACICH a 57 mladších detí.
Spolu máme 156 detí, ALE iba 128 (resp. menej, podľa informácie vyššie) miest.
Ak nebude skolaudovaná a sprevádzkovaná nová škola, vedenie ZŠ s MŠ nebude mať priestorové
kapacity na umiestnenie 28 (až 54 ) už prijatých detí a ŽIADNE deti z nového zápisu do MŠ.
Taktiež bude nevyhnutné riešiť aj otázku stravovania, nakoľko zmluva na zabezpečenie dodávky
stravy bude končiť ku koncu aktuálneho školského roka. V akom objeme bude potrebné rokovať o jej
predĺžení – pre MŠ Rubínová/ OC Monar a ZŠ Javorová alej?
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Na základe horeuvedeného, ako aj odporúčaní Rady školy zo dňa 11.05.2017, je potrebné zabezpečiť
personálne obsadenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, objednanie učebníc,
a ďalšieho materiálno-technického zabezpečenia výučbového procesu.

Uznesenie:
Školská komisia
odporúča
A/ pokračovať v rokovaní o prijatí úveru a nájsť zhodu,
B/ riešiť aj otázku zmluvného partnera pre stravovanie,
C/ zriaďovateľovi v súčinnosti s vedením školy riešiť zaradenie objektu do siete.
D/ zriaďovateľovi oboznámiť vedenie školy s aktuálnym časovým harmonogramom.

3.
Počas diskusie prítomní vyhodnotili odporúčanie Rady školy ohľadne premiestnenia prevádzky OÚ do
OC Monar ako neefektívne riešenie. Pani Leštinská sa navyše zúčastnila rokovania s vedením ZŠ
v Orešie, avšak toto náhradné riešenie priestorov by bolo taktiež neefektívne, navyše priestory
v Oreší sú t.č. už neaktuálne.
V závere p. Vydrová poďakovala pani riaditeľke za osobnú angažovanosť a konštruktívne návrhy
a rokovanie ukončila.
Ukončenie rokovania: 11:50

V Chorvátskom Grobe, dňa 29.05.2017
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