Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, sociálnych vecí, kultúry a športu konanej dňa
11.01.2019 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Bohdanovciach nad Trnavou.
Prítomní: Ivan Bočko – predseda komisie
Ing. Mgr. Michal Šarvaic
Ing. Tomáš Doboš
Helena Kočiská
Monika Siantová
Boris Janto
Bc. Monika Kovárová
Hosť: Mgr. Lucia Plaštiaková – riaditeľka ZŠ s MŠ
1.

Prerokovanie žiadosti Základnej školy s materskou školou v Bohdanovciach nad
Trnavou o pridelenie finančných prostriedkov na osobného asistenta dieťaťa so
zdravotným znevýhodnením v MŠ
Pani riaditeľka ZŠ s MŠ v Bohdanovciach nad Trnavou informovala členov komisie
o situácii v súvislosti so žiadosťou p. Dáši Benkovej o pridelenie finančných prostriedkov
na osobné náklady osobného asistenta pre jej syna Martina Turzu, nar. 18.08.2012.
Komisia odporúča zabezpečiť osobného asistenta pre menované dieťa.
S prihliadnutím na „Návrh“ VZN obce Bohdanovce nad Trnavou č. 55/2019 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na
území obce Bohdanovce nad Trnavou pre pedagogického asistenta pre deti a žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube na
rok 2019 komisia odporúča úpravu Čl. 5 – Termín a spôsob poskytovania dotácie
nasledovne:
„Obec poskytne dotáciu podľa tohto VZN školským zariadeniam podľa článku 2 tohto
VZN v prípade vzniku potreby zabezpečenia pedagogického asistenta pre deti a žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí,
ktorých zriaďovateľom je obec Bohdanovce nad Trnavou na základe žiadosti školy podľa
čl. 4 tohto VZN jednorazovo vo výške alikvotnej časti dotácie na príslušný školský rok
v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých bude pedagogický asistent
využívaný. Škola predloží zriaďovateľovi, tzn. poskytovateľovi dotácie potvrdenie o dobe,
na ktorú s osobným asistentom uzavrela pracovnú zmluvu.“

2. Podnet člena komisie na prešetrenie situácie spojenej s prijímaním žiakov zo ZŠ
s MŠ v Bohdanovciach nad Trnavou do ZŠ s MŠ v Boleráze
Bc. Monika Kovárová informovala komisiu o podnetoch zo strany rodičov detí
v súvislosti s nedostatkom miest pre žiakov v ZŠ s MŠ v Boleráze. Komisia odporúča
zriaďovateľovi ZŠ s MŠ v Bohdanovciach nad Trnavou prešetrenie skutočnej situácie
v súvislosti s prijímaním žiakov do ZŠ s MŠ v Boleráze.
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3. Plán činnosti Komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu na rok 2019
Február 2019
17.02.2019 – Uvítanie detí do života
Marec 2019
03.03.2019 – Detský karneval spojený s Pochovávaním basy
24.03.2019 – Hravé popoludnie
Apríl 2019
13.04.2019 – Upratovanie obce
30.04.2019 – Stavanie mája
Máj 2019
01.05.2019 – Bohdanovská 7
12.05.2019 – Deň matiek
Jún 2019
01.06.2019 – MDD spojené so súťažou vo varení gulášu
Júl 2019
01.07.2019 – Hodový Petropavlovský futbal
August 2019
28.08.2019 – SNP
September 2019
dátum sa upresní – Šarkaniáda
Október 2019
dátum sa upresní – Mesiac úcty k starším
29.10.2019 – Lampiónový sprievod
November 2019
16.11.2019 – Turnaj v pingpongu
December 2019
07.12.2019 – Vianočné trhy spojené s Mikulášom a obecnou
zabíjačkou
31.12.2019 – Lúčenie sa so starým rokom (ohňostroj)

Vypracoval: Ivan Bočko
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