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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 16. 11. 2017 číslo 12017

K bodu: Správa o činnosti obecnej školskej rady za školský rok 201612017

Mestské zastupitelstvo

I. konštatuje, že

- Správa o činnosti obecnej školskej rady za šk. rok 2016/2017 bola prerokovaná bez

pripomienok na zasadnutí OŠR dňa 18. 10. 2017 a na zasadnutí komisie školstva 25. 70.

2017 tiež bez pripomíenok.

II. bene na vedomie

- Správu o čínnosti obecnej školskej rady za školský rok 2016/2017.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 16. 11.2017
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Důvodová správa

Důvodová správa k činnosti obecnej školskej rady za školský rok
201612017

Podl‘a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24 od. 1: „Rada školy,
obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne
orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov,
pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a
vzdelávania. Plnía funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škóI,
školských zariadení, orgánov míestnej štátnej správy, orgánov obcí a
samosprávnych krajov z pohl‘ad u školskej problematiky.“

Podl‘a 24 ods. 6 zákona 596/2003/ Z.z.: „Obecná školská rada sa zriad‘uje v
obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské obvody alebo je zríadených
najmenej desať šköl a školských zariadení, ktoré nie sú súčast‘ou školy, zriadených
na území obce. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva móže byt‘ zriadená obecná
školská rada aj prí počte škól a školských zariadení najmenej pät‘ alebo pri dvoch
školských obvodoch.“

Podl‘a 24 ods. 7 zákona š. 596/2003 Z.z.: „Obecná školská rada sa
vyjadruje:

a) k činnosti zriad‘ovatel‘ov základných škól, základných umeleckých šköl a
školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,

b) ku koncepcíi rozvoja škóI a školských zariadení zríadených na území obce,
c) k rozpisu fínančných prostriedkov poskytnutých školám a školským

zaríadeniam zríadeným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu a
materiálno-technickým podmienkam na činnost‘ šköI a školských zariadení
zriadených obcou,

d) k personálnym, materiálnym a sociálnym podmíenkam zamestnancov škól a
školských zariadení zriadených na území obce,

e) k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích
služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeníach a k spösobu
úhrady nákladov zvýšených z tohto dóvodu,

f) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách
zriadených na území obce.“

Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky. Náklady na
činnost‘ obecnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu obce.

23. novembra 2016 prebehli voľby členov Obecnej školskej rady v LM. Od
uvedeného dátumu OŠR v Liptovskom Míkuláší pracovala v zložení:

za riaditeľov šköl a školských zariadení na území mesta
1. PhDr. RAŠI Ľubomír, PhD., Zuš J. L. Bellu
2. Mgr. ERHARDTOVÁ Miroslava, MŠ Čs. brigády
3. Mgr. GREŠOVÁ Beata, MŠ Komenského
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4. PhDr. KRÁLIK Roman, Centrum voľného času

za predsedov rád škól zo škól a školských zariadení na území mesta
1. Mgr. POLJAK Ján, ZŠ M. Rázusovej — Martákovej
2. IĽANOVSKÁ Magdaléna, MŠ Čs. brigády
3. BEŤKOVÁ Iveta, MŠ Vranovská

za rodičov šköl a školských zariadení na území mesta
1. Mgr. HOLLA Eva ‚ ZUS J. L. Bellu
2. Ing. HOLÉCIOVÁ Emília, MŠ Čs. brigády

delegovaní mestom
1. Mgr. KULTÁN Vincent
2. Ing. GANÓCZY Štefan, PhD.

lch funkčné obdobie trvá do 23. 11. 2020.

Obecná školská rada v Liptovskom Mikuláši zasadala v školskom roku 2076/2077
šest‘krát.

Zasadnutíe dňa 02. 11. 2016

Program zasadnutía:

7. Štatistické zist‘ovanie počtu detí a žiakov k 15. 9. 2076
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach šköl

a školských zariadení v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš
za šk. rok 207 5/2076

3. Rozpočet kapitoly školstva MsÚ
4. Príprava volieb do OŠR
5. Rözne

Uznesenie z rokovania Obecnej školskej rady zo dňa 02. 11. 2016
Obecná školská rada

I. Bene na vedomie:
— Správu o prehl‘ade počtu detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

po štatístickom zistovaní k 15. 9. 2076
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

šköl a školských zariadení v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta Liptovský
Mikuláš za šk. rok 2075/2076

— Návrh rozpočtu kapitoly školstva MsÚ

II. Schvaľuje
- Termín volieb do Obecnej školskej rady 23. novembra 2076
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Ustanovujúce zasadnutie dňa 29. 11. 2016

Program zasadnutia:

1. Volba predsedu Obecnej školskej rady.
2. Návrh VZN Č. .../2016 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa

šköl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš na
rok 2077

3. Prerokovaníe žiadosti o zaradenie Speciálnej materskej školy ako
organizačnej zložky Spojenej školy J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš, do siete
šköl a školských zariadení od 1. 9. 2017.

4. Plán zasadnutí Obecnej školskej rady na rok 2077.
5. Rözne

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Obecnej školskej rady zo dňa 29. 11.
2016
Obecná školská rada

I. Beríe na vedomie:
- Výsledky volíeb predsedu Obecnej školskej rady
- Návrh VZN Č. .. ./2016 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žíaka

a díet‘a šköl a školských zariadení zríadených na území mesta Liptovský
Mikuláš na rok 2017

I. Schvaľuje:
- Plán zasadnutí Obecnej školskej rady na rok 2017

II. Odporúča:
— Žiadosť o zaradenie Speciálnej materskej školy ako organizačnej zložky

Spojenej školy J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš, do siete škól a školských
zariadení od 1. 9. 2018 na schváleníe.

- Návrh VZN Č. .../2016 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a diet‘a šköl a školských zaríadení zriadených na území mesta Liptovský
Mikuláš na rok 2017 na prerokovanie do mestskej rady a mestského
zastupíteľstva.

Zasadnutie dňa 8.2.2017 Obecná školská rada v Lipt. Míkuláši:

Program zasadnutia:

7. Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia zo štátneho

rozpočtu na rok 2017
2. Prehľad výchovno-vzdelávacích výsled kov za I. polrok školského roku

2016/2017
3. Rózne
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Uznesenie z rokovania Obecnej školskej rady zo dňa 08. 02. 2017
Obecná školská rada

I. Bene na vedomie:
- Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia zo štátneho

rozpočtu na rok 2017
- Prehl‘ad výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku

2016/2017
- lnformácie 0: Dni učitel‘ov, exkurzu v Olomouci, o ukončení mandátov na

výkon funkcie riaditel‘ov, výstavbe atletického areálu, osobnej konzultácii
plánov výkonov s vedúcim OŠ

Zasadnutie dňa 9.5.2017 Obecná školská rada v L. Míkuláši:

Program zasadnutía:

1. Správa o výsledkoch hospodárenía šköl a školských zariadení na území
mesta za
rok 2016

2. Výsledky zápisu detí do materských škól v zriaďovateľskej pösobností mesta
3. Plán výkonov MS na školský rok 201 7/2018
4. Vyjadrenie k žiadosti k prepožičaniu čestného názvu pre školu Základná škola

Miloša Janošku
5. Rózne

Uzneseníe z rokovanía Obecnej školskej rady zo dňa 09. 05. 2017:
Obecná školská rada

I. Bene na vedomie:
- Správu o výsledkoch hospodárenia škól a školských zaríadení na území

mesta za rok 2016
- Výsledky zápisu detí do materských šköl v zriad‘ovateľskej pösobnosti

mesta
- Plán výkonov MS na školský rok 201 7/2018
— Ziadosť k prepožičaniu čestného názvu pre školu Základná škola Miloša

Janošku

II. Odporúča
— mestskému zastupitel‘stvu zaujat‘ kladné stanovisko k žiadosti

k prepožičaniu čestného názvu pre školu Základná škola Míloša Janošku.
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Zasadnutie dňa 28. 6. 2017 Obecná školská rada v L. Mikuláši:

Program zasadnutía:

1. Prezentácia výsled kov k analýze školstva v Liptovskom Mikuláši
2. Návrh na organizáciu školského roka 201 7/2078
3. Rózne

Uznesenie z rokovanía Obecnej školskej rady zo dňa 28. 06. 2017

Obecná školská rada

I. Bene na vedomie:
- Výsledky T-5 a T-9 v šk. roku 2016/2017
- Návrh na organizáciu školského roka 201 7/2018

Zasadnutie dňa 23. 8. 2017 Obecná školská rada v L. Mikuláši:

Program zasadnutía:

1. Prehľad výchovno-vzdelávacích výsledkovza II. polrokšk. roku 2016/2077
2. Správa o výsledkoch hospodárenia škól a školských zariadení na území mesta

k 30. 6. 2017
3. Rózne

Uznesenie z rokovania Obecnej školskej rady zo dňa 23. 08. 2017

Obecná školská rada

I. Bene na vedomie
- Prehl‘ad výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok šk. roku 201 6/2017
— Správu o výsledkoch hospodárenia šköl a školských zariadení na území

mesta k 30. 6. 2017
— Ukončenie mandátu Ing. E. Holéciovej k 31. augustu 2077

II. Ukladá
- predsedovi OSR kontaktovať kandidáta voleného za rodičov, ktorý sa vo

vol‘bách členov OSR v LM umiestníl na tret‘om mieste a upovedomiť ho
o jeho členstve v OSR od 7. septembra 2077.
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