
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu  

 

č. 196/2021-2                                                                               Nové Mesto nad Váhom 11.5.2021 

 

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  

18.5.2021 (utorok) o 14.00 hod.  

v zasadacej miestnosti MsZ na Palkovičovej ulici - budova mestskej polície – 1. poschodie 
 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu / preds. komisie Mgr. J. Pavlíček 

2. Informácia  o schválenom dodatku č. 3 VZN č. 6/2010, dodatku č. 8 VZN č. 8/2018 

a o schválenej 1. úprave rozpočtu 2021 v programe 9 – Vzdelávanie. Zmeny v poskytovaní 

dotácie na stravu v ŠJ od 1.8.2021 / taj. komisie Mgr. D. Hevery 

3. Informácia o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ a zápisu detí do MŠ, schválenie počtu detí 

a tried na školský rok 2021/22. Návrh opatrení na optimalizáciu využitia priestorových kapacít 

základných škôl/ taj. komisie Mgr. Hevery, riaditelia škôl 

4. Informácia o aktuálnom stave prezenčného vzdelávania detí a žiakov v školách, o dopadoch 

prerušenia prezenčného vzdelávania na úroveň vedomostí a zručností žiakov a o opatreniach 

škôl na vyrovnávanie rozdielov vo vzdelávaní. Návrh organizačného zabezpečenia „Letnej 

školy“ v ZŠ / riaditelia škôl a ŠZ 

5. Návrh prevádzky materskej školy počas letných prázdnin/ riad. MŠ PaedDr. Chmelová 

6. Informácia o príprave externého testovania žiakov 9. ročníka ZŠ T9/ riaditelia ZŠ 

7. Prerokovanie zámeru zriadenia detských jaslí/ taj. komisie Mgr. D. Hevery 

8. Návrh podujatí ku Dňu detí v podmienkach mimoriadnej situácie/ riaditelia škôl a ŠZ  

9. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Životné prostredie v našom meste očami detí“ a organizačné 

zabezpečenie vernisáže a udeľovania cien/riad. III. ZŠ Mgr. Haláková, riad. ZUŠ Bc. Rýdzi 

10. Informácia o zapojení škôl do rozvojových projektov MŠVVaŠ SR/ riaditelia škôl 

11. Rôzne, diskusia 

12. 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 

- účastníci zasadnutia sa musia preukázať príslušným dokladom alebo potvrdením, ak to vyplynie 

z opatrení vyhlášky ÚVZ SR alebo iného orgánu platných v čase konania zasadnutia  

- pri vstupe do objektu si každý musí dezinfikovať ruky alkoholovou dezinfekciou 

- 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  


