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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

‚

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 15. 02. 2018 číslo /2018

K bodu: Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX, Liptovský Mikuláš

a Školského klubu detí, ktorý jej súčast‘ou, do siete šköl a školských

zaríadení SR od 1. 9. 2019

Mestské zastupiteľstvo

I. bene na vedomie

J

2

II. konštatuje,že

III. schvaľuje návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX, Liptovský Mikuláš

a Školského klubu detí, ktorý je jej súčast‘ou, do siete šköl a školských zariadení SR od

1. 9. 2019

IV. ukladá

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia 2018



Důvodová správa
k návrhu na zaradenie do siete šköl a školských zariadení

Súkromná základná škola FELIX s ŠKD Liptovský Mikuláš od 1.9.2019

Východiská a podklady:

1. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
2. Zákon č. 464/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony.

3. Smernica Ministerstva školstva SR Č. 1/2004-E ‚ ktorou sa určuje postup orgánov
štátnej správy a zriad‘ovatel‘ov šköl a školských zariadení pri zaradovaní, vyrad‘ovaní
alebo zmenách v sjeti škól a školských zariadení a prí zriaďovaní a zrušovaní šköl
a školských zariadení.

Žiadost‘ o zaradenie školy, školského zariadenía, strediska praktického vyučovania do
siete škól a školských zariadení predkladá zriad‘ovatel‘ ministerstvu školstva do 31. marca
kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byt‘ škola, školské zariadenie,
stredisko praktického vyučovania zriadené. Minister möže povolit‘ iný termín podania žiadosti,
najmä ak požadovaná zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Prílohou žiadosti súkromného zriad‘ovateta podl‘a 16 ods. I zákona NR SR Č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve musí byt‘ súhlas obce pre
zriad‘ovatetov podta 19 ods. 2 písm. e) ak ide o materské školy, jazykové školy, základné
umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku
a základné školy, základné školy so špeciálnymi výchovno — vzdelávacími potrebami na
území obce, ak nie je zriad‘ovatel‘om a podl‘a 19 zriad‘ovanie škůl, školských zariadení,
stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického vyučovania ods. 2) Školu,
školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického
vyučovania může zriadit‘ e) má právnická alebo fyzická osoba

Sústavu šköl podl‘a 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) tvorí druh
školy — základná škola.

Vzmysle Nariadenia vlády č. 630/2008 finančné prostriedky na základnú školu sú
pridel‘ované v zmysle normatívu zo štátneho rozpočtu.

Príspevok na stravu žiaka podl‘a normatívu a príspevok na školský klub detí je financovaný
z pod ielových daní — t.j. rozpočtu mesta na základe platného VZN.

Materiál bol prejednaný na finančnej komisii dňa 22. 01. 2018. Finančná komisia ho
odporúČa na prerokovanie v MsR a MsZ.

Žiadost‘ o zaradenie súkromnej základnej školy predložil mestu Liptovský Mikuláš
štatutár Mgr. Juraj Kolesár 14.11.2017 a doplnil ju 24. 11.2017.



Analýza odboru školstva

V meste Liptovský Mikuláš máme 6 základných škól v zriad‘ovateľskej pösobnosti
mesta s počtom žiakov 2341. Každá z nich je má:

1. ZŠ s MŠ Demänovská ulica — zameranie na rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
2. ZŠ s MŠ Okoličianska — zameranie na triedy so športovou prípravou vo futbale,
3. ZŠ Čs. brigády — zameranie na matematiku a prírodovedné predmety,
4. ZŠ M. Rázusovej-Martákovej — zameranie na triedy So Športovou prípravou na l‘adový

hokej a vyučovanie anglického jazyka,
5. ZŠ J. Král‘a — bez zamerania,
6. ZŠ Nábr. Dr. Aurela Stodolu — so zameraním na deti z málo podnetného prostredia.

Na území mesta pésobia aj 2 cirkevné školy s počtom žiakov 437:

1. Evanjelická spojená škola, ktorej organizačnou zložkou je Evanjelická základná škola
b. J. Janošku — zameranie na anglický jazyk,

2. Základná škola Apoštola Pavla — bez zamerania.

Súkromná základná škola FELIX preferuje moderný konštruktivistický prístup ku
vzdelávaniu s aktivizujúcimi prostriedkami, čím rozšíri ponuku vzdelávania v meste LM.

V hodnotení základných škól Slovenska organizáciou INEKO za šk. rok
201612017 sme z 1927 základných šköl obstáli takto:

body názov školy hodnoteníe

7,2 ZŠ, Čsl. brigády výborné výsledky

6,6 ZŠ M. Rázusovej — Martákovej vel‘mi dobré výsledky

6,5 ZŠ Janka Král‘a velmi dobré výsledky

6,4 ZŠ s MŠ Demänovská ulica vel‘mi dobré výsledky

5,3 ZŠ s MŠ Okolíčianska dobré výsledky

2,7 ZŠ, Nábr. Dr. Aurela Stodolu zlé výsledky

6,5 Základná škola Apoštola Pavla velmi dobré výsledky

4,6 Evanjelická základná škola b. J. Janošku priemerné výsledky

Vznik súkromnej základnej školy FELIX by na jednej strane možno skvalitnil edukačně
možností v meste Liptovský Mikuláš, ked‘že vytvorenie konkurenčného prostredia by zosilnilo
tlak na kvalitu a zameranie našich základných šköl. Na strane druhej by však pravdepodobne
došlo k poklesu počtu detí v ZŠ v zriaďovatel‘skej päsobnosti mesta, čím by sa v rámci



racionalizácie slete zvýšila možnost‘ zlúčenia niektorých málo obsadených šköl
z ekonomických dóvodov.

Rezerva v naplneností základných škál:

ZŠ Čs. brigády - 3 %

ZŠ M. Rázusovej-Martákovej - 3 %

ZŠ J. KráI‘a - 49 %

ZŠ s MŠ Demänovská ulica - 19 %

ZŠ s MŠ Okoličianska - 45 %

ZŠ Nábr. Dr. Aurela Stodolu - 30 %

Ekonomický rozbor k vzniku SZŠ “FELIX“ s finančným dopadom na mesto

Normatív z rozpočtu mesta

Základné údaje Normatív z rozpočtu štátu na žiaka 1-5 roč. ŠKD pri 79%
stravovanie pri 76%

naplnenosti

‘,
normatív z toho z toho na ‚ ‚ ‚ ‚

‚ pocet pocet ‚ ‚ z toho na ‚ sukromna ‚ sukromna
sk. rok . ‚. na pocet na vzdelavaci ‚ statna ZS statna ZS

tried ziakov prevadzku ZS ZS
ziakov mzdy proces

2019/20 1 20 31460 22140 720 8600 6257 5506 1611 1417

2020/21 2 40 62920 44280 1440 17200 12514 11012 3222 2834

2021/22 3 60 94380 66420 2160 25800 18771 16518 4833 4251

2022/23 4 80 125840 88560 2880 34400 25028 22024 6444 5662

2023/24 5 100 157300 110700 3600 43000 31285 27530 $055 7085

2024/25 6 120 188760 132840 4320 51600 31285 27530 9666 8502

2025/26 7 140 220220 154980 5040 60200 31285 27530 11277 9919

2026/27 8 160 251680 177120 5760 68800 31285 27530 12882 11336

2027/28 9 180 283140 199260 6480 77400 31285 27530 14499 12753

Z uvedenej tabuľky vychádza, že financovanie súkromnej základnej školy z rozpočtu mesta je
o 12% lacnejšie, ako keby deti chodili do štátnej základnej školy.



Zaradenie Súkromnej základnej školy FELIX Liptovský Mikuláš do siete šköl
a školských zariadení SR tak ponúka pre mesto Liptovský Mikuláš - deti obyvatel‘ov mesta
Liptovský Mikuláš a jeho okolia - prísl‘ub možného kvalitnejšieho vzdelávacieho programu,
inovatívnych učiteľov a alternatívneho vzdelávania. Pre mesto, ako zriad‘ovatel‘a, predstavuje
možnost‘ odlivu detí z mestských šköl.

Teoreticky, v šk. roku 2027/2028 by každá základná škola na pöde mesta mohla mat‘
o 22 detí menej. Tu však nie je zohl‘adnený nárast z novobudovaných sídiel — Palúdzka,
Ondrašová, Stošice, Ploštín, Il‘anovo.

. Súkromná základná škola FELIX Liptovský
Nazov skoly . ‚

Mikulas

Adresa školy ?? 031 01 Liptovský Mikuláš

ldentifikačné číslo zriad‘ovateľa 51196824

Občianske združenie FELIX ul. A.
Prevádzkovatel‘ Lutonského 716/11, 03101 Liptovský

Mikuláš

Právnická osoba
Forma právnej subjektivity

Statutár: Mgr. Juraj Kolesár

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

20 — 180
Predpokladaný počet všetkých detí

Každý rok nárast o 20 detí

1—9
Predpokladaný počet tried

Každý rok nárast o 1 triedu

Postupným pni íman ím mladých pedagog.
Personálne zabezpečenie pracovníkov, ktorí sú schopní podiel‘at‘ sa

na inovatívnych edukačných metódach

Priestorové zabezpečenie Prenájom priestorov na strednej škole

Učebné plány a učebné osnovy podl‘a ‚ ‚ ‚ . ‚

. ‚ Statny vzdelavaci program pre primarne
ktorych sa bude uskutocnovat vychovno ‚

‚ vzdelavanie
vyucovaci proces

Predpokiadaný dátum zaradenia školy do
od 2.9.2019

slete skol



Stanovisko ríaditetov základných škól v zriad‘ovateľskej působnosti mesta Liptovský
Mikuláš:

• so zaradením Súkromnej základnej školy FELIX Liptovský Mikuláš a ŠKD, ktorý je jej
súčast‘ou, súhlasia: 3

• so zaradením Súkromnej základnej školy FELIX Liptovský Mikuláš a ŠKD, ktorý je jej
súčasťou, nesúhlasia: 3

Záver

Odbor školstva vníma snahu o zriadenie Súkromnej základnej školy FELIX na území
mesta pozitívne. Mesto Liptovský Mikuláš si zaslúži, aby v ponuke základných škól na jeho
území bola okrem šköl v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta a cirkevných škól aj škola
súkromná.

Záujem rodičov o vzdelávanie v súkromných školách stúpa. Myslíme si, že aj rodičia
detí v Liptovskom Mikuláši ocenia možnost‘ vybrat‘ si zo širšej ponuky, najmä ak SZŠ FELIX
prichádza s prísl‘ubom inovatívnych vzdelávacích metód a moderným konštruktivistickým
prístupom.

Progresívne vzdelávanie v SZŠ FELIX möže byt‘ impulzom pre mestské školy oprášit‘
stereotypné metódy a formy vzdelávania a posunút‘ sa kvalitou vzdelávania vpred. Pričom
zameranie na prírodovedné predmety je práve to, čo v ponuke škól na území mesta absentuje
najviac (máme len jednu školu s podobným zameraním.)

Čas ukáže, či zriadenie SZŠ FELIX bob opodstatnené — ak budú skutočne uplatňovat‘
to, čo teraz ponúkajú, prispejú ku kvalite vzdelávania v meste. Ak nie, škola si svoj kredit
neudrží a príde k prirodzenému odlivu žiakov.

Odbor školstva odporúča zaradit‘ Súkromnú základnú školu FELIX Liptovský Mikuláš do siete
šköl a školských zariadení SR.

Príboha Č. 1 Žiadost‘ o vydanie záväzného súhlasu 50 zriadením súkromnej školy FELIX
Liptovský Mikuláš od 2.9.2019

Príloha Č. 2 Žiadost‘ o vydanie záväzného súhlasu so zriadením ŠKD pri súkromnej škole
FELIX Liptovský Mikuláš od 2.9.201 9

Príloha Č. 3 Žiadost‘ OŠ o doplnenie údajov
Príloha Č. 4 Doplnené údaje od žiadatel‘a a informácie o škole FELIX
Príboha Č. 5 Výpis uznesení z Obecnej školskej rady a Komisie školstva



Občianske združenie FELIX Liptovský Mikuláš,
‚

Aloisa Lutonského 716/11, 03101 Liptovský Mikuláš ‘

IČO: 51196824
_TeI. kontakt:0905A23O71
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VEC: Žiadost‘ o vvdanie súh]asu obce pre účely zaradenia Súkromnej základnej Školy FELIX
Liptovský Mikuláš do siete ŠkóI

Žiadame Vás o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromnej základnej Školy FELIX
Liptovský Mikuláš do slete škól v zmysle l6 písm. 1) zákona Č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Súkromná základná škola FELIX Liptovský Mikuláš bude fungovat‘ na priricípoch Súkromnej
základnej školy FELIX Bratislava (www.skolafelíi.sklteitlO/, príloha č.l). Do súkromnej základnej
školy budú chodiť žiaci z Liptovského Mikuláša a okolia, ktorí si v nej budú plnit‘ povinnú školskú
dochádzku.

Predpokladaný počet žiakov v školskom roku 2019/2020 bude 20. Od školského roka
2020/2021 plánujeme otvárat‘ každoročne I triedu. Predpokladaný počet všetkých tried je výhl‘adovo
4 na prvom stupni a 5 na druhom stupni ZŠ. Súkromnú základnú školu chceme otvorit‘ v školskom

roku 20 19/2020 od 2. septembra 2019.
Vyučovacím a výchovným jazykom bude jazyk slovenský. Vzdelávací program bude

vychádzat‘ zo vzdelávacieho programu Súkromnej základnej školy FELIX Bratislava v súlade se

Štátnym Vzdelávacím Programom.
Zriad‘ovatel‘om Súkromnej základnej školy FELIX Liptovský Mikuláš je občianske združenie

s názvom: FELIX Liptovský Mikuláš, sídlom: Aloise Lutonského 716/11, 031 01 Liptovský Mikuláš,

IČO: 51196824, štatutámy orgán občianskeho združenia je Mgr. Juraj Kolesár. Názov súkromnej

základnej školy bude: Súkromná základná Škola FELIX Liptovský Mikuláš.

Bližšie informácie o vzdelávacích metódach nájdete na www‘.ucmeradi.sk (príloha č.2), v
prípade potreby radi poskytneme d‘alšie podklady potrebné na vybavenie žiadosti.

Za vydanie súhlasu vopred d‘akujem.
S pozdravom

ĺ I

‚I

Primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD.

Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši dňa 14. 11. 2017 Mgr. Juraj Kolesár
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účely zaradenia Školského klubu detí do slete šköl

Žiadame Vás o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Školského klubu detí do siete škól v
zmysle *16 písm. 1) zákona Č. 596/2003 Z.z. o Štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Školský klub detí bude fungovať pri Súkromnej základnej škole FELiX Liptovský Mikuláš.
Do školského klubu budú chodit‘ ten žiaci Súkromnej základnej školy FELIX Liptovský Mikuláš ‚

ktorí si v nej budú plnit‘ povinnú školskú dochádzku. Priestory budú zabezpečené formou prenájmu v
priestoroch Súkromnej základnej školy FELIX Liptovský Mikuláš.

Predpokladaný počet žiakov v školskom roku 2019/2020 bude 20. Od školského roka
2020/2021 plánujeme otvárat‘ každoroČne I triedu. Predpokladaný počet všetkých triedje výhl‘adovo 4
na prvom stupni a 5 na druhom stupni ZŠ. Školský klub detí chceme otvoriť v školskom roku
20 19/2020 od 2. septembra 2019.

Vyučovacím a výchovným jazykom bude jazyk slovenský. Výchovný program ŠKD bude
vychádzať z výchovného programu našej Súkromnej základnej školy FELIX Liptovský Mikuláš.

Zriad‘ovatel‘om Školského klubu je obČianske združenie s názvom: FELIX Liptovský Mikuláš,
sídlom: Aloise Lutonského 716/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51196824, štatutámy orgán
občianskeho združenia je Mgr. Juraj Kolesár. Názov školského klubu detí bude: Školský klub detí pri
Súkromnej základnej škole FELIX Liptovský Mikuláš.

Rližšie informácie o vzdelávacích metódach našej školy nájdete na ww .ucrner3di.sk a
www.skolaľelix.sk/teitlO, v prípade potreby radi poskytneme d‘alšie podklady potrebné na vybavenie
žiadosti.

Za vydanie súhlasu vopred ďakujem.
S pozdravom

‚
‘ 2,“ (

Ĺ -‘c Ĺ(_
V Liptovskom Mikuláši dňa 24. 11. 2017 Mgr. Juraj Kolesár

Občianske združenie FELIX Liptovský Mikuláš,
Aloisa Lutonského 716/11, 03101 Liptovský Mikuláš

IČO; 51196824
Tel. kontakt: 0905 423 071

Primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD.
Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

VEC: Žipdqsť o vvdanie súhlasu obce ore



MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD - ODBOR ŠKOLSTVA,

Mgr. Juraj Kolesár
Občianske združenie FELIX LM
Aloísa Lutonského 716117
031 01 Liptovský Mikuláš

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Liptovský Mikuláš
14.77.2077 MsÚ/Skoi/201 7/30850-MGer PaedDr. M. Gerbocová 22.17.2017

Vec
Zaradenie do slete

Vážený pán Kotesár.

Žiadost o vydanie súhlasu obce pre účely zaríadenia Súkromnej základnej školy
FELIX Liptovský Mikutáš do slete šköl a školských zariadení SR je V súlade
s požiadavkami MŠWaŠ SR. Primátor mesta Liptovský Mikuláš a poslanci MsZ však na
vyjadrenie čo najzodpovednejšieho stanoviska žiadajú doplnenie nasledujúcich údajov;

1. adresa školy,
2. priestorové zabezpečenie,
3. finančné prostriedky požadované od mesta,
4. financovanie školy, poplatky,
5. materiálne vybavenie,
6. školský klub detí,
7. stravovaníe,
8. personálne zabezpečenie,
9. počty pedagogických pracovníkov.

Za pochopenie d‘akujem.

doc. r4gr. Ján Hučík, PhD.
ved úd odboru školstva

Štúrova 1989/47, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +427 4455651 17-72, fax: +421 445627396,
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Odbor školsa

____

Mestský úrad

___________ ______

Liptovský Mikuláš

VEC
Zaradenie do siete

Ďakujeme za Vašu promptnú reakciu na našu žiadost‘ o zaradenie Súkromnej školy FELIX

Liptovský Mikuláš do slete škól. Dalej uvádzame požadované údaje.

1. Adresa škoty
Na úvod plánujeme umiestniť Súkromnú školu FELIX LM do niektorého z

existujúcich a funkčných školských zariadení v Liptovskom Mikuláši. Forma prenájmu časti

priestorov v eXistujúcom školskom zariadení je vhodným riešením pre našu školu počas

prvých rokov, kedy kapacitne nebudeme vediet‘ ešte vyt‘ažiť celú budovu školského zariadnia.

Zároveň nám to umožní zdielaf stravovacie kapacity a prípadne aj priestory pre športovú

výchovu akými sú telocvična a školský dvor. Aby nedošlo k stretu záujmov s inou ZS,

preferujeme stredoškolské zariadenia kopfrujúc model SZŠ FELiX BA, ktorá si prenajíma

časť budovy Bhlinguálneho Gymnázia C.S.Lewisa.
Aktuálne sme v procese hl‘adania vhodných priestorov. Oslovili sme už viaceré

stredné školy v meste, a sme v štádiu rokovania o možnostiach spolupráce a vytažení ich

vol‘ných priestorových kapacít počnúc školským rokom 201 9/20.
V budúcnosti po kontinuálnom navýšení počtu tried uvažujeme o prenajatí kompletnej

budovy. Začali sme už rokovania s CVTI, ktoré má v správe nevyužitú školskú budovu na

Hurbanovej ulici, z ktorej pre vtastné potreby využíva len vel‘mi malú čast‘.

Uvítame aj prípadnú ponuku od mesta, ak disponuje nevyužitou vhodnou budovou

alebo priestorom pre účely školského zariadenia, pričom sme pripravení vynaložit aj

primeranú investícíu na rekonštrukciu.

2. Priestorové zabezpečenie
Naším ciel‘om je nájsf vymedzenú/samostatnú intemú časť eiistujúceho školského

zariadenia, ktoré si budeme prenajímať. K dispozícii potrebujeme miestnosti pre triedy,

zborovňu a samostatné sociálne zariadenia, nakoľko v prípade stredoškolského zariadenia

bude tieto nutné upravit‘ pre potreby žiakov prvého stupňa. Priestory telocvične, jedálne a

dvoru móžu byt zdiel‘ané.
friedy budú rozdelené na dve časti. Prvá /predná čast pri tabuli a katedre bude

pozostávat zo školských lavíc v príjemných farbách. Druhá!zadná čast triedy bude mat na

podlahe pohodlný koberec. Výučba bude striedavo vedená v obidvoch častíach triedy.



Priestor každej triedy si budú mócť žiaci v spolupráci s učiteľmi a rodičmi upravovať
podl‘a vlastných požiadaviek a potrieb tak, aby sa v ňom cítili čo najlepšie a podporoval ich
potenciál pri učebnom procese.

4. Financovanie školy, poplatky
Základná škola FELIX LM vzniká na základe iniciatívy rodičov, obČanov mesta

Liptovský Mikuláš ako neziskový projekt, ktorý získané finančné prostriedky použije len na

vzdelávací proces žiakov, rozvoj školy a primerané ohodnotenie a vzdelávanie pedagógov. Na

financovanie fungovania školy okrem normatívu počítame aj so školným, ktorého výška je

odhadnutá na 50 - 100 EUR na žiaka mesačne.
Pokrytie vstupných investícií na zriadenie tried, rekonštrukciu sociálnych zariadení

apod. plánujeme z vlastných zdrojov, ktoré sa budeme snažiť podporif príspevkom 2% z dane

z príjmu a transparentnými sponzorskými darmi.

5. Materiálne vybavenie
Triedy budú vybavené pomóckami v súlade s Inovovaným SVP, ktoré umožňujú

vyučovanie v predstieraných situáciách skutočného života. Deti budeme učit‘ “ako sa učiť“ z

encyklopédií, učebníc, počftačov, robíť si poznámky, premýšl‘at‘ nad nimi, spracovat‘ ich.

3. Finančně prostriedky požadované od mesta
Do našej školy chceme prilákat‘ nielen deti z Liptovského Mikuláša, ale aj z okolitých

obcí. Škola počíta vo svojom rozpočte so štandardným Normatívom na žiaka v zmysle zákona

597/2003 Z.z. S mými finančnými prostriedkami od mesta alebo štátu nepočítame.
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Vyučovanie prebieha spoluprácou v skupinách a prácou na projektoch, preto chceme takúto
formu výučby podporiť adekvátnymi pomóckami.

Každú triedu plánujeme vybavif interaktívnou tabuľou, ktorá vo vypnutom stave bude
slúžiť ako obyčajná tabul‘a. Neplánujeme riešif samostatnú účebňu pre IKT, ale namiesto toho
budeme zdiel‘ať pomócky pre IKT medzi jednotlivými triedami formou prenosných počítačov
a tab]etov.

6. Školský Klub Detí
Skola počíta aj so zriadením ŠKD, ktoré bude pokračovat‘ v poobedných hodinách v

priestoroch tried alebo vonku a bude vedený kvalifikovaným vychovávatel‘om. Žiadosf o

založenie SKD prikladáme.

7. Stravovanie
Stravovanie bude zabezpečené zdieľaním eXistujúcej školskej jedálne v prenajatých

priestoroch školy FELIX LM, pričom sme pripravení finančne sa podiel‘ať na úpravách
jedálne pre možnosť výdaja a konzumácie stravy pre žiakov prvého stupňa.

8. Personálne zabezpeČenie
Učitel‘ je Človek, ktorý trávi s diefafom množstvo hodín a formuje ho. Preto musí mat‘

vytvorené podmienky na tvorivú prácu, priestor na budovanie pozitívneho vzfahu s deťmi,

čas a prostriedky na vlastné vzdelávanie.
Pre našich učitetov zabezpečíme kontinuálne vzdelávanie prostredníctvom MPC a

aktívnou spoluprácou s pedagogickými fakultami v Banskej Bystrici a Tmave. Zároveň ich

budeme vzdelávať aj prostredníctvom súkromných organizácif ako Indícia n.o., Komenského

inštitút, OZ S rešpektom.
Našich pedagógov budeme aktívne vyhl‘adávaf prostredníctvom sieťovacích akcií

pedagógov organizovaných po celom Slovensku ako napr. lndfcia Roadshow. Naše aktivity

už oslovili aj mnohých pedagogických pracovníkov, ktorí odišli zo školstva, alebo mimo

regiónu Liptov, pretože nedostali možnosť používať a aktívne sa podiel‘ať na inovatívnych

vyučovacích metódach. Radi by sme takýchto pedagógov prilákali spät‘ na Liptov a do

školstva a dali im možnost‘ realizovat‘ ich vízie efektívneho a moderného vzdelávania detí.

Po úspešnom etablovaní našej školy by sme chceli plynule nadviazať pokračovaním

vyučovania na druhom stupni. Aktívne sa zapojit‘ do projektu EipEdícia - skús, skúmaj,

spoznaj (http://www.ucmerad I .sk/expedicia-skus-skumai-spoznai/), ktorý sa snaží nadviazať

na projekt FAST (Foundational Approaches in Science Teaching), ktorý úspešne beží vo svete

už niekol‘ko rokov a ktorého bob Slovensko kedysi aktívnou súčasťou. V rámci tohto

projektu sú už aktívne školení aktuá]ni študenti pedagogických fakúlt, ktorí by neskór ako

absolventi mohli rozšírif aj náš pedagogický tím.

9. Počty pedagogických pracovníkov
Každý rok plánujeme otvorif jednu novů triedu Drvákov

_____________

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Počet tried 1 2 3 4

Počet žiakov 20 40 60 80

Počet učhelov 1,5 3 4,5 5,5



*

Snažili sme sa Vám poskytnúf dostatočné množstvo relevantných informácií v relatívne
krátkom čase, ale ked‘že ide o vel‘mi obsíahlu tému, je možné, že budete ešte nejaké
informácie potrebovať. Preto v prípade potreby ponúkam osobné stretnutie, Či UŽ SO

zástupcami mesta alebo odboru školstva, kde rád odpoviem na prípadné d‘alšie otázky.

S pozdravom

\ J

V Liptovskom Mikuláši 24.11.2017 (Mgr. Juraj



Príloha Č. 5

Výpis z uznesenia z rokovanía Obecnej školskej rady zo dňa 28. 11. 2017

Obecná školská rada

III. Odporúča

- Žiadost‘ o vydanie súhlasu obce pre účely zariadenia Súkromnej
základnej školy FELIX Liptovský Mikuláš a ŠKD, ktorý je jej súčast‘ou,
do siete šköl a školských zariadení SR na schválenie

Výpis z uznesenia Č. 06/2017 z rokovania komisie školstva a mládeže pri mestskom
zastupitetstve v Liptovskom Mikuláši zo dňa 28. 11. 2017.

Komisia školstva

IV. Neodporúča

1. Žiadost‘ o vydanie súhlasu obce pre účely zariadenia Súkromnej základnej
školy FELIX Liptovský Mikuláš a ŠKD, ktorý je jej súčast‘ou, do slete škól
a školských zariadení SR na schválenie


