MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia školstva, mládeže a športu

č. 3460/2020-3

Nové Mesto nad Váhom 28.8.2020

Vec: Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu
Pozývame Vás na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu pri MsZ v Novom Meste nad
Váhom, ktoré sa uskutoční
10.9.2020 (štvrtok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254
Program :
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia/ predseda komisie Mgr. J. Pavlíček
2. Organizačné, materiálne a personálne zabezpečenie školského roka 2020/2021,
epidemiologické opatrenia v školách a ŠZ, plán výkonov škôl a ŠZ, ukončenie programu
„obedy zadarmo“, správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania / Mgr. Hevery, riaditelia škôl a ŠZ
3. Zrušenie hromadných školských podujatí plánovaných do konca r. 2020/ Mgr. Hevery:
- športové súťaže
- slávnostné ocenenie pedagogických zamestnancov (Svetový deň učiteľov)
- filmový festival Cinedu, výchovné koncerty...
- škola v prírode, lyžiarsky, plavecký, korčuliarsky výcvik...
4. Informácia o výsledku výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ-Tematínska ul., príprava
výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/-ky MŠ, CVČ na nové funkčné obdobie/
Mgr. Hevery
5. Organizačné zabezpečenie ustanovenia školských rád ZŠ, ZUŠ a CVČ na nové funkčné
obdobie, návrh delegovaných zástupcov mesta v radách škôl/ predkladá Mgr. Hevery
6. Informácia o úprave rozpočtu 2020 a o dod. č. 6 VZN č. 8/2018, príprava návrhu rozpočtu
2021 – návrh investičných akcií, návrh dodatku č. 7 VZN č. 8/2018/ Mgr. Hevery
7. Informácia o realizácii investičných akcií v školách a projektov modernizácie odborných
učební v ZŠ/ PaedDr. Hnát, Mgr. Haláková, PaedDr. Jeřábek, PaedDr. Chmelová, Bc. Rýdzi
8. Prerokovanie návrhu koncepcie rozvoja a podpory športu v Novom Meste nad Váhom/
predkladá Mgr. Hevery
9. Rôzne, diskusia
10. Schválenie uznesení/ preds. komisie Mgr. J. Pavlíček
Účastníci rokovania sú povinní dodržiavať opatrenia ÚVZ SR, najmä:
- zasadnutia sa nemôže zúčastniť osoba s akútnym respiračným ochorením ani osoba, ktorej bola
nariadená karanténa
- pri vstupe do objektu si každý musí dezinfikovať ruky alkoholovou dezinfekciou
- v objekte musí každý používať ochranné tvárové rúško
Táto pozvánka je zároveň ospravedlnením na pracovisku v zmysle §136 Zákonníka práce z titulu
výkonu verejnej funkcie.
Mgr. Dušan Hevery
tajomník komisie
Rozdeľovník: členovia komisie, riaditelia škôl a ŠZ na území mesta, sekretariát primátora mesta,
zástupca primátora mesta

