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M ESTS KÉ ZASTU PITE ĽSTVO V LI PTOVS KOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 23. 04. 2020 číslo 12020

K bodu: Návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Pod stromom,

Liptovský Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý bude jej súčast‘ou, do

siete škól a školských zariadení SR od 1. 9. 2021

Mestské zastupitelstvo

I. schvaľuje návrh na zaradenie Súkromnej základnej školy Pod stromom, Liptovský

Mikuláš a Školského klubu detí, ktorý bude jej súčast‘ou, do siete škál a školských

zariadení SR od I. 9. 2021

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia‘ 2020



Dóvodová správa

Východiská a podklady:

1. Zákon č. 5 96/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

2. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Žiadost‘ o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete škól a školských zariadení
predkladá zriad‘ovatel‘ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do
31. marea kalendámeho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byt‘ škola alebo školské
zariadenie zriadené. Minister móže povolit‘ iný termín podania žiadosti, najmä ak
požadovaná zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Prílohou žiadosti súkromného zriad‘ovatel‘a (právnická osoba alebo fyzická osoba) podl‘a
16 ods. 1, písmeno 1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí byt‘
aj súhlas obce.

Financovanie základných škól je postavené na normatívnom princípe. Školy sú
financované podl‘a počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno
vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škól,
stredných škól a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č.
630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu frnančnýeh prostriedkov zo
štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Skolské kluby detí, ktoré sú školskými výchovno-vzdelávacími zariadeniami, sú
financované z podielových daní obcí, t.j. z rozpočtu mesta na základe platného VZN.

Financovanie upravujú legislatívne predpisy:
• Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej

samospráve v znení neskorších predpisov - spósob rozdel‘ovania a poukazovania
výnosu dane do rozpočtu obcí a VUC,

• Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdel‘ovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov - kritéria rozdel‘ovania výnosu dane do
rozpočtu obcí a VUC,

• Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - spósob poskytovania
finančných prostriedkov obcou (6 ods. 12) a VUC (9 ods.12),

• Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škól, stredných škól a školských
zariadení v znení neskorších predpisov - zber údajov potrebných na rozdel‘ovanie
a poukazovanie výnosu dane obciam na školstvo (7a).

Žiadost‘ o vydanie súhlasu obce k zaradeniu Súkromnej základnej školy Pod stromom
a Školského klubu detí (súčast‘ ZŠ) do siete škól a školských zariadení predložila mestu
Liptovský Mikuláš predsedníčka občianskeho združenia Pod stromom Mgr. Bibiana Smollová
10. 02. 2020.



Analýza odboru školstva

Občianske združenie Pod stromom pósobí v LM tri roky. Od februára 2019 už aj ako
Centrum pre flexibilnú starostlivost‘ o deti, ktoré je garantom domáceho vzdelávania detí.
Dvadsat‘ deti mladšieho školského veku (v rozpätí od 6 do 10 rokov) je vedených v domácom
vzdelávaní pod záštitou ZS s MS Ivanovce. Na základe záujmu rodičov by sa chceli
transformovat‘ na základnú školu.

Názov školy Súkromná základná škola POD STROMOM

pravdepodobne Kapitána Nálepku 1390,
Adresa školy 031 01 Liptovský Mikuláš (objekt Žilinskej

univerzity)

Identifikačné číslo zriad‘ovateľa 50934368

Občianske združenie Pod stromom,
Prevádzkovatel‘

Ráztocká 179/1, 031 05 Liptovský Mikuláš

Právnická osoba
Forma právnej subjektivity

Štatutár: Mgr. Bibiana Šrnollová

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

32— 90/100
Predpokladaný počet všetkých detí

Každý rok nárast o 8 - 10 detí

4—9
Predpokladaný počet tried

Každý rok nárast o I triedu

Postupným prij ímaním inovatívnych,
Personálne zabezpečenie kreatívnych učitel‘ov so záujmom neustále

sa vzdelávat‘

Zmluva o budúcej zmluve, Žilinská
Priestorové zabezpečenie

univerzita

Učebné plány a učebné osnovy podl‘a
Státny vzdelávací program pre primárne

ktorých sa bude uskutočňovat‘ výchovno vzdelávanie
vyučovací proces

Predpokladaný dátum zaradenia školy do
od 1. 9. 2021

siete škól

V školskom roku 2019/2020 je na území mesta, ktoré má viac ako 30 780 obyvatel‘ov,
zriadených devät‘ základných škól:

• šest‘ v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš
• dve cirkevné základné školy: Základná škola Apoštola Pavla, Evanjelická základná

škola biskupa J. Janošku (ako organizačná zložka Evanjelickej spojenej školy)
• jedna súkromná základná škola: Súkromná základná škola Felix



Podl‘a stavu k 15. 9. 2019 sav týchto školách vzdeláva:
• v základných školách

v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta
žiakov:
deti v SKD:

• v neštátnych základných školách
žiakov: 479
detivSKD: 246

Počet žia kov v základných školách
v šk. r. 2019/2020

Poznámka: Súkromná základná škola Felix v tomto školskom roku ešte len začína svoju
činnost‘ — otvorila prvý ročník s počtom žiakov 21. Počet žiakov bude každým rokom
prirodzene narastat‘.

Ciel‘om Súkromnej základnej školy Pod stromom je ponúknut‘:
• triedy s nižším počtom detí, rodinné prostredie
• vysoko rešpektujúci prístup k det‘om a ich rodičom
• inovatívne metódy
• dóraz na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti (výskumne ladená koncepcia

prírodovedného vzdelávania a zážitkového vyučovania) a rozvoj manuálnych
zručností (tradičné remeslá)

Inovatívne metódy výučby a zameranie na prírodovedné predmety však už ponúka aj
Súkromná základná škola FELIX. Školský vzdelávací program ZS Miloša Janošku je tiež
zameraný na výučbu prírodovedných predmetov.

základná škola zameranie

ZŠ Miloša Janošku prírodovedné zameranie, rozšírené vyučovanie matematiky

‚‚ všeobecné vzdelanie, programovanie a robotika, rozšírené
ZS Janka Krala

vyucovanie Ci

ZŠ Nábr. Dr. Aurela Stodolu so zameraním na deti z málo podnetného prostredia

ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej športové triedy so zameraním na l‘adový hokej, rozšírená výučba ANi

ZŠsMŠ Okoličianska rozšírené vyučovanie ANJ, športové triedy so zameraním na futbal

ZŠsMŠ Demänovská ulica polytechnická výchova, rozšírená výučba TŠV a ANi

Vznik Súkromnej základnej školy Pod stromom by na jednej strane rozšíril edukačné
možnosti v meste Liptovský Mikuláš, na strane druhej by však pravdepodobne prispel
k poklesu počtu žiakov v ZS v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta.

Vol‘ná kapacita v základných školách v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta LM:

základná škola
. ZŠ Nábr. Dr. ZŠ M. Rázusovej- ZŠsMŠ ZŠsMŠ

ZSMilosaianosku ZSiankaKrala ‚ ‚

Aurela Stodolu Martakovej Okolicianska Demanovska ulica

5% 40% 30% 0% 30% 10%

2 397
913

školy v znad‘. působnosti mesta LM a neštátne školy



k februáru 2020

Podl‘a 6 ods. 12 pís. j) zákona č. 596/2003 Z. z. má obec poskytnút‘ finančné prostriedky
na žiaka a diet‘a pre cirkevné a súkromné materské školy a školské zariadenia najmenej vo
výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na diet‘a materskej školy a školského
zariadenia v zriaďovatel‘skej pósobnosti obce.
Pre určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a diet‘a školy a školského
zariadenia, ktorá je financovaná z podielových daní, t.j. z rozpočtu mesta na základe platného
VZN, je rozhodujúci počet deti k 15. septembru uvedených v štatistickom výkaze SKOL 40-
01.

V prípade zaradenia Súkromnej základnej školy Pod stromom a Školského klubu detí
do siete škól a školských zariadení od 1. 9. 2021 bude mesto Liptovský Mikuláš poskytovat‘
finančné prostriedky na mzdy a prevádzku od januára 2022.

Za predpokladu schválenia VZN č. . . ./2020/VZN o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a diet‘a škól a školských zariadení zriadených na území mesta
Liptovský Mikuláš pre rok 2020 by bola dotácia poskytnutá mestom (v prípade dotácie na
úrovni roka 2020 a na úrovni 88 % zo sumy učenej na mzdy a prevádzku na žiaka školy
a školského zariadenia v zriad‘ovateľskej pósobnosti mesta):

Predpokladaná ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku
rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025

počet detí 32 40 48 56

ŠJ-strava 4864€ 6080€ 7296€ 8512€

ŠKD* 16096€ 20120€ 24144€ 28168€

Spolu 20960€ 26200€ 31440€ 36680€
*ak počet deti v ŠKD sa rovná počtu žiakov v ročníkoch 1. — 5.

Pri rozhodovaní o vydaní súhlasu obce pre zaradenie Súkromnej základnej školy Pod
stromom a Skolského klubu detí do siete škól a školských zariadení SR s termínom začatia
činnosti odOl. 09. 2021 je potrebné zvážit‘:

• možné zníženie počtu žiakov v mestských školách — aj ked‘ SZŠ Pod stromom chce
mat‘ triedy s nižším počtom žiakov a zachovat‘ tak rodinné prostredie a individuálny
prístup k žiakom

Veková štruktúra detí v Liptovskom Mikuláši
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• stúpajúce finančné nároky na rozpočet mesta - ktoré má voči školám v svojej
zriad‘ovatel‘skej pósobnosti nie malý modernizačný dlh

• ponuku už existujúcich základných škól na území mesta — základné školy
v zriad‘ovateľskej pósobnosti mesta, cirkevné základné školy a Súkromná základná
škola Felix majú školské vzdelávacie programy zamerané od všeobecného vzdelania
žiaka, cez rozšírenú výučbu cudzich jazykov a matematiky, prírodovedných
predmetov, programovania a robotiky až po športové triedy.
Rešpektujúci prístup k žiakom, inovatívne metódy výučby a zameranie na rozvoj
prírodovednej gramotnosti sú ciele, s ktorými prichádza Súkromná základná škola Pod
stromom. Takéto zameranie a princípy však už uplatňuje aj Súkromná základná škola
Felix.

• prísl‘ub kvalitného vzdelávacieho programu — minimálny počet žiakov v triedach
zvyšuje náročnost‘ zabezpečenia odbornosti vyučovania, najmä na II. stupni ZS

Občianske združenie Pod stromom je garantom domáceho vzdelávania detí. Na
komisionálnych skúškach v kmeňovej škole dosahujú žiaci dobré výsledky. DopÍňa tak
edukačné možnosti v meste. Je jediné, ktoré v takejto podobe zastrešuje individuálne
vzdelávanie v Liptovskom Mikuláši.

Ak vnikne Súkromná základná škola Pod stromom, budú na území mesta pósobit‘ dve
súkromné základné školy s prírodovedným zameraním. Špecifikom Súkromnej základnei
školy Pod stromom by malo byt‘: pravidelné vyučovanie v prírode a na gazdovskom dvore,
pravidelný kontakt s domácimi zvieratkami, účelové spájanie ročníkov do spoločného
vyučovania, medziročníkové kooperatívne vzdelávanie a krúžková činnost‘ v prírode a na
gazdovskom dvore.

Ak bude Súkromná základná škola Pod stromom uplatňovat‘ to, čo teraz ponúka, móže
prispiet‘ ku kvalite vzdelávania v meste. Ak nie, škola si svoj kredit neudrží a príde
k prirodzenému odlivu žiakov.

Kvalitu novovzniknutej školy však nie je možné posúdit‘ v časovom horizonte 2 — 3
rokov.

Umiestnenie základných škól v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta v rebríčku základných škól
INEKO za minulý školský rok:

Zš Miloša ZŠ M. Rázusovej - I I

Janošku Martákovej

140 112 148 249 375

Poznámka: rebríčky škól INEKO komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch
žiakov. Počet základných škól v SRje viac ako 2070.

Príloha č. 1 Žiadost‘ o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromnej základnej
školy Pod stromom do siete škól

Príloha č. 2 Ziadost‘ o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Skolského klubu detí do
siete škól

Príloha č. 3 Oznámenie (ZS5MS Ivanovce)
Príloha č. 4 Výpis z uznesenia z rokovania Obecnej školskej rady
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Občianske združenie Pod stromom
Ráztocká 179/1 ‚ 03105 Liptovský Mikuláš

IČO: 50934368
Tel. kontakt: 0907 712 413

Primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD.
Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/4 1
031 42 Liptovský Mikuláš

VEC: Žiadost‘ o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromnej základnej školy POD

STROMOM do siete škól

Žiadame Vás o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromnej základnej školy

POD STROMOM Liptovský Mikuláš 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 zneni.
Do súkromnej základnej školy budú chodit‘ žiaci z Liptovského Mikuláša a okolia, ktorí

si v nej budú plnit‘ povinnú školskú dochádzku.
Predpokladaný počet žiakov v školskom roku 202 1/2022 bude 30-40. Plánujeme otvorit‘

4 triedy s menším počtom žiakov. 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

202 1/2022 od 2. septembra 2021
Vyučovacím a výchovným jazykom bude jazyk slovenský.

Zriad‘ovateľom Súkromnej základnej školy POD STROMOM je občianske združenie

s názvom: Pod stromom, sídlom: Ráztocká 179/1, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 50934368,

štatutárny orgán občianskeho združeniaje Mgr. Bibiana Šmollová. Názov súkromnej základnej

školy bude: Súkromná základná škola POD STROMOM.

1. Doterajšie aktivity združenia

Občianske združenie Pod stromom funguje už tretí rok a ako tzv. Centrum pre flexibilnú

starostlivost‘ o deti od februára 2019. V súčasnosti ho navštevuje 20 detí mladšieho školského

veku z Liptovského Mikuláša a okolia. Rodičia týchto detí majú vel‘ký záujem o zriadenie

súkromnej základnej školy pod záštitou Pod stromorn o.z.

2. Výnimočnost‘ SZŠ POD STROMOM

Výnimočnost‘ SZŠ POD STROMOM sa zakladá na útulnom domácom prostredí

s nižším počtom detí vjednotlivých triedach, s vysoko rešpektujúcim prístupom k det‘om a ich

rodičom, rozvíjaní individuálnych vlastností detí, vnútomej motivácii k učeniu a veľkom dóraze

rozv(/ania prírodovednej gramotnosti.



Našim cieľom je aby deti získali nielen vedomosti a zručnosti stanovené štátnym

vzdelávacím programom, ale aby aj rozumeli súvislostiam prostredníctvom zážitkového

vyučovania.

3. Adresa školy
Na úvod plánujeme umiestnit‘ Súkronmú školu POD STROMOM do existujúceho

a funkčného školského objektu Žilinskej univerzity na ulici Kpt. Nálepku 1390 Liptovský

Mikuláš formou prenájmu časti priestorov. Aktuálne sme v procese schval‘ovania dekanom

Žilinskej univerzity a právneho zazmluvnenia.

4. Priestorové zabezpečenie

Triedy budú priestorovo menšie. Ich hlavnou prednost‘ou bude útulné domáce

prostredie, ktoré je pre deti vel‘mi prujeinné. Triedy budú vybavené kobercami a lavicami

v príjemných farbách. K dispozícií budeme mat‘ šatňu, zborovňu a samostatné sociálne

zariadenie. Súčast‘ou areálu je aj školský dvor, ktorý plánujeme upravif.

5. Finančné prostriedky požadované od mesta

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

zákona 597/2003 Z.z. S finančnými prostriedkami od mesta počítame v súvislosti

s príspevkom na ŠKD a stravovanie žiakov.

6. Financovanie školy, poplatky

Súkroniná základná škola POD STROMOM vzniká ako neziskový projekt. Získané

finančné prostriedky použije na vzdelávací proces žiakov, rozvoj školy a primerané

ohodnotenie a vzdelávanie pedagógov. Financie určené na fungovanie školy plánuje čerpat‘ nie

len z normatívu ale aj zo školného, ktoré odhadujeme na 50— 150 eur mesačne na žiaka.

Ďalším zdrojom financií, ktoré sa budeme snažit‘ získat‘ budú 2% z dane z príjmu. Spolu

s vlastnými zdroj mi budú tvorit‘ vstupné investície na zariadenie tried a úpravu dvora.

7. Prírodovedné zameranie školy

Názov Základnej školy POD STROMOM má symbolický význam pre prírodovedné

zameranie školy.
V súčasnej dobe dochádza k úpadku prírodovedného vzdelávania, čo móžeme

pozorovat‘ vo výsledkoch testov prírodovednej gramotnosti štúdie „OECD PISA“,

v ktorých slovenskí žiaci končia podpriemerom. Je to spósobené aj tým, že žiaci sa

v súčasnosti dostávajú do ovel‘a menšieho styku s prírodnými javmi ako v minulosti.

Zároveň učitelia odovzdávajú už hotové informácie žiakom, ktorí ich pasívne prijímajú. To

vedie k formálnym vedomostiam, nepochopeniu základných poj mov a nezáujmu o prírodné

vedy.
Základná škola POD STROMOM sa snaží o zmenu. Jej cieľom je prepojit‘

vedomosti so skúsenost‘ami a aktívne zapájat‘ žiakov do vyučovacieho procesu. Žiaci si

budú vytvárat‘ vedomosti na základe praktických skúseností, ktoré sú schopní využit‘

v bežnom živote.



Túto zmenu chceme uskutočnit‘ prostredníctvom výskumne ladenej koncepcie
prírodovedného vzdelávania a zážitkového vyučovania. Prírodovedné exkurzie budú častou
formou vyučovania prírodovedných predmetov.

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

v priestoroch tried alebo v eXteriéri a bude vedený kvalifikovaným vychovávatel‘om. Žiadost‘
o založenie ŠKD prikladáme.

9. Stravovanie
Stravovanie plánujeme zabezpečovat‘ zdiel‘aním existuj úcej jedálne na niektorej

z okolitých škól. Dóvodom je, že budova Žilinskej univerzity nedisponuje vlastnou jedálňou.

10. Personálne zabezpečenie
V SZŠ POD STROMOM chceme vybudovat‘ kvalitný tím učitel‘ov s vysokými

morálnymi vlastnost‘ami, ktorí by boli vzorom pre žiakov. Preferujeme pri výbere
inovatívnych, kreatívnych učitel‘ov s vnútornou motiváciou a záujmom sa neustále vzdelávat‘.
Budeme ich v tom podporovat‘.

Radi by sme ponúkli možnost‘ uplatniť sa učiteľom, ktorí nedostali možnost‘ využívat‘
inovatívne metódy vyučovania na Liptove. V SZŠ POD STROMOM budú móct‘ realizovat‘ ich
vízie efektívneho a moderného vzdelávania.

11. Počty pedagogických pracovníkov

2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Počet tried 4 5 6 7

Počet žiakov 32 40 48 56

Počet učitel‘ov 4 5 6 7

V prípade potreby ponúkam osobné stretnutie, či už so zástupcami mesta alebo odboru školstva,
kde rada odpoviem na prípadné d‘alšie otázky.

Za vydanie súhlasu vopred d‘akujem.

S pozdravom

ĺ

V Liptovskom Mikuláši dňa 8.2.2020 Mgr. Bibiana Šmollová



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

VEC: Žiadosť o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Školského klubu detí do siete škól

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 fungovat‘ pri Súkromnej základnej škole POD STROMOM. Do
školského klubu budú chodit‘ len žiaci Súkromnej základnej školy POD STROMOM ‚ ktorí si v nej
budú plnit‘ povinnú školskú dochádzku. Priestory budú zabezpečené formou prenájmu v priestoroch
Súkromnej základnej školy POD STROMOM.

Predpokladaný počet žiakov v školskom roku 2021/2022 bude 30-40. Od školského roka
2020/2021 plánujeme otvárať každoročne 1 triedu. Predpokladaný počet všetkých tried je výhľadovo 4
na prvom stupni ZS. Skolský klub detí chceme otvoriť v školskom roku 2021/2022 od 2. septembra
2019.

Vyučovacím a výchovným jazykom bude jazyk slovenský. Výchovný program ŠKD bude
vychádzat‘ z výchovného programu našej Súkromnej základnej školy POD STROMOM.

Zriad‘ovatel‘om Školského klubu je občianske združenie s názvom Pod stromom o.z.: sídlom:

Ráztocká 179/l, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 50934368, štatutárny orgán občianskeho združenia

je Mgr. Bibiana Šmollová. Názov školského klubu detí bude: Školský klub detí Pod stromom.

V prípade potreby radi poskytneme d‘alšie podklady potrebné na vybavenie žiadosti.
Za vydanie súhlasu vopred d‘akujem.
S pozdravom

I

Občianske združenie Pod stromom
Ráztocká 179/1 ‚ 03105 Liptovský Mikuláš

IČO: 50934368
Tel. kontakt: 0907 712 413

MESTsKÝ {Jj)
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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V Liptovskom Mikuláši dňa 8.2.2020 Mgr. Bibiana Šmollová
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‚ Základná škola S materskou školou Ivanovce

Ivanovce 18, 913 05 Melčice okr. Trenčín

Č.tek: 0917 144 957 riadjtel@zsjvanovce.edu.sk

• Čj. 5/2020
‚

Vec: Oznámenie.

• Riaditeľka ZŠ s MŠ Ivanovce Mgr. Mária Lacková oznamuje, že v Centre pre flexibilnú starostlivosťo deti

Pod stromom v Liptovskom Mikuláši sú zapísané deti v našej základnej škole na domácom vzdelávaní

a plnia si školskú dochádzku podťa 24 ods.2 písmeno b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a

vzdelávaní (školský zákon).

• Žiaci riadne prospievajú, ich výchovno-vzdelávacie výsledky sú na dobrej úrovni. Vyučovanie je

zabezpečené kvalifikovanými učiteľmi.

V lvanovciach dňa 18.2.2020

7

Mgr. Mária Lacková — riaditeťka školy

s materskou Šklo Ivanovce I
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Príloha Č. 4

Výpis z uznesenia z rokovania Obecnej školskej rady zo dňa 19. 02. 2020

Obecná školská rada

III. Neodporúča:
- vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromnej základnej školy

POD STROMOM do slete šköl a školských zariadení ako aj vydanie

súhlasu obce pre účely zaradenia Školského klubu detí do siete šköl

a školských zariadení


