
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu  

 

č. 12146/2022                                                                               Nové Mesto nad Váhom 8.3.2022 

 

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  

 

17.3.2022  (štvrtok) o 14.00 hod.  

v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 
 

Program :  

1. Schválenie programu rokovania/ predseda komisie Mgr. J. Pavlíček 

2. Aktuálne informácie o prevádzke škôl a ŠZ / informuje Mgr. Hevery 

- epidemiologická situácia 

- zaraďovanie/prijímanie detí cudzincov do škôl  

3. Termíny a organizácia zápisu detí do 1. roč. ZŠ a zápisu do MŠ, predpokladaný plán výkonov 

škôl/ informuje Mgr. Hevery 

4. Testovanie žiakov 9. roč. ZŠ a prijímanie žiakov na stredné školy/ informuje Mgr. Hevery 

5. Informácia o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov a o zapojení škôl do projektov 

v oblasti vzdelávania/ informuje Mgr. Hevery  

6. Návrh školských podujatí (termín/ koordinátor):  

- Deň učiteľov – slávnostné zhromaždenie pedagógov k Medzinárodnému dňu učiteľov v MsKS 

28.3.2022 (filmové alebo divadelné predstavenie?)/ PhDr. Hejbalová v spolupráci s riad. MsKS 

- Deň Zeme: Deň pre svoje mesto – čistenie verejných priestranstiev (štvrtok 22.4.), Najkrajší list 

2022 – mestské kolo medzinárodnej literárnej súťaže s environmentálnou tematikou /Mgr. 

Hevery, riaditelia škôl 

- Bedmintonový turnaj žiakov ZŠ/ riad. III. ZŠ 

7. Rôzne 

- Športová akadémia M. Tótha 

 

Účastníci rokovania sú povinní dodržiavať opatrenia podľa platnej vyhl. ÚVZ SR, najmä: 

a) Zasadnutia sa nemôže zúčastniť osoba s príznakmi akútneho respiračného ochorenia ani osoba, 

ktorej bola nariadená izolácia alebo karanténa.  

b) Pri vstupe do objektu si každý musí dezinfikovať ruky alkoholovou dezinfekciou. 

c) Vstup a pobyt v priestore MsÚ bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími 

cestami spôsobom ustanoveným príslušným opatrením ÚVZ SR. 

 

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, sekretariát primátora mesta, zástupcovia primátora mesta  


