
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu  

 

 

         

č. 3460/2020                                                                                Nové Mesto nad Váhom 30.4.2020 

 

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  

19.5.2020 (utorok) o 14.00 hod.  

v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254  

bez účasti verejnosti 

Program :  

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

2. Informácia o organizačnom zabezpečení výchovy a vzdelávania počas prerušenia prevádzky 

škôl a ŠZ / taj. komisie Mgr. Hevery 

3. Informácia o organizačnom zabezpečení opatrovania detí zamestnancov záchranných zložiek 

v opatrovateľskom centre/ taj. komisie Mgr. Hevery 

4. Informácia o návrhu úpravy rozpočtu 2020 v programe P9-Vzdelávanie a návrhu dodatku č. 5 

VZN č. 8/2018/ taj. komisie Mgr. Hevery  

5. Informácia o výsledku zápisu do ZŠ a o organizačnom zabezpečení zápisu do MŠ, návrh 

počtu prijatých žiakov/detí a tried pre školský rok 2020/21/ taj. komisie Mgr. Hevery 

6. Informácia o aktuálnych výzvach na predkladanie žiadostí o FP na projekty a o zapojení škôl 

do projektov v oblasti vzdelávania/ taj. komisie Mgr. Hevery 

7. Informácia o zmenách v prijímacom konaní na SŠ / predseda komisie Mgr. J. Pavlíček 

8. Prerokovanie oceňovania žiakov a študentov škôl primátorom mesta 

9. Rôzne, diskusia 

10. Schválenie uznesení 

 

Táto pozvánka je zároveň ospravedlnením na pracovisku v zmysle §136 Zákonníka práce z titulu 

výkonu verejnej funkcie. 

 

V zmysle opatrenia ÚVZ SR zo dňa 20.4.2020 sa na členov komisie vzťahujú nasledovné 

obmedzenia a povinnosti: 

- zasadnutia sa nemôže zúčastniť osoba s akútnym respiračným ochorením  

- pri vstupe do objektu si každý musí dezinfikovať ruky alkoholovou dezinfekciou, na vstup sa 

odporúča použiť vchod do novej časti budovy 

- v objekte musí každý používať ochranné tvárové rúško 

- zakazuje sa podávanie rúk 

- osoby musia byť na rokovaní od seba vzdialené minimálne 2 m  

 

 

 

 

         Mgr. Dušan Hevery 

                                                                                                                                 tajomník komisie 

 

 

Rozdeľovník: členovia komisie, sekretariát primátora mesta, zástupca primátora mesta  


