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ZÁPISNICA

Pozvaní: doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.
Tajomník: PaedDr. Marta Gerbocová

Program zasadnutia:

7. Štatistické zist‘ovanie počtu detí a žiakov k 15. 9. 2017
2. Správa ovýchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škóI

a školských zariadení v zriaďovateľskej pösobnosti mesta LM za šk. rok 2016/2017
3. Správa o činnosti obecnej školskej rady
4. Rózne

Priebeh zasadnutia

Zasadnutíe otvoru a viedol pán predseda Ing. Štefan Ganoczy, PhD.

1. Štatistické zist‘ovaníe počtu detí a žiakov k 15. 9. 2017
PaedDr. M. Gerbocová predložila výsledky štatistického zisťovania počtu detí a
žiakov k 15. 9. 2017, z ktorého vyplýva, že:
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č.512017 zo zasadnutía komisíe školstva, ktoré sa konalo 25.102017

Miesto ZasadnutÍa: Mestský úrad, číslo dverí 177
Cas konania: 7 5.00 hod.
Prítomní:
Clenovia komísie školstva: Ing. Stefan Ganoczy, PhD.

PhDr. et Mgr. Gabríela Erhardtová
Mgr. Anna Dvorščáková
Ing. Vladimír Stankoviansky
Ľubomír Sova - neprítomný

Poradní členovia komísíe školstva: Mgr. Miroslava Erhardtová
Mgr. Alena Ridzoňová
Mgr. Art. Eva Ohrad‘anová
Mgr. Dana Gajdošová - ospravedlnená
PaedDr. Zuzana Pavelicová



• počet žiakov v základných školách v zríaďovateľskej pösobnosti mesta sa v
porovnaní s minulým školským rokom nezmenil,

• počet detí v materských školách v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta je v
porovnaní s minulým školským rokom nižší o 6,

• počet žiakov v základných školách, ktorých zriad‘ovatel‘om je cirkev, sa v
porovnaní s minulým školským rokom zvýšil o 11 žiakov.

Diskusia: otvorenie dvoch nových materských škól v Liptovskom Mikuláši
(súkromná MŠ Lobelka a evanjelická MŠ Magdalénka), čím narástol aj počet detí
v materských školách mých zriad‘ovateľov; rozdiely v poskytovaných službách MŠ
v zriaďovatel‘skej pösobnosti mesta LM a súkromných zriad‘ovateľov.

2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach šköl
a školských zariadení v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta LM za šk. rok
201612017
Členovia KŠ mali možnost‘ oboznámit‘ sa so Správou o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmíenkach šköl a školských zariadení v
zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta LM za šk. rok 2016/2017, ktorú spracoval odbor
školstva ako komplexný materiál o činnosti a hospodárení materských a
základných škól, CVČ a ZUŠ v minulom školskom roku. Jej súčast‘ou je aj SWOT
analýza, ktorá sumarizuje najsilnejšie i najslabšie stránky škól, poukazuje na
možné ohrozenía a ponúka príležitosti/možnosti ako slabé stránky a ohrozenia
riešiť.
Správa je prípravená na predloženie vedeniu mesta, MsR a MsZ. Do návrhu na
uznesenie bude doplnený bod III., ktorý znie:

lIl. Ukladá
a) Odboru školstva zverejnit‘ predloženú správu na internetovú stránku mesta.
b) Odboru školstva a komisii školstva a mládeže rozanalyzovat‘ SWOT analýzu a
pripravit‘ stratégiu na eleminovanie slabých stránok škól a školských zariadení i v
zmysle PHSR.

Diskusia: ne/opodstatnenost‘ SWOT analýzy ako súčasti Správy o vvČ, zlepšenie
výsledkov testovania žiakov ZŠ Nábr. Dr. Aurela Stodolu a ZŠsMŠ OkoHčianska,
nárast počtu integrovaných žiakov, vyhodnocovanie konkrétnych ciel‘ov šköl
a školských zariadení za daný školský rok.

3. Správa o činnosti obecnej školskej rady
Predseda KS Ing. Stefan Ganoczy predstavil prítomným Správu o činnosti obecnej
školskej rady, ktorú vypracoval jej predseda PhDr. Ľubomír Raši, PhD. Správa,
okrem mého, obsahuje hlavné body, ktorými sa OŠR na svojich zasadnutiach
zaoberala a odporúčanía, na ktorých sa jej členovia zhodli.
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4. Rózne

V róznom:
doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. : potreba ďalšej novelízácíe alebo vypracovanie nového
VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach a o zápise díet‘at‘a na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základných školách, ktoré bude upravovat‘ výšku mesačného príspevku zákonných
zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov na činnost‘ školského klubu detí (podnet
na zvýšeníe od ríadítel‘ov základných šköl) a poskytovaníe finančných dotácií na
záujrnové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta LM v záujmových
zariadeniach, ktorých zriad‘ovatel‘om nie je mesto LM.
Na základe zistení výšky poplatkov za ŠKD v niektorých mestách SR je priemerný
poplatok za SKD 9,40 C. Predpokladané navýšenie poplatku v LM bude z 4,50 € na
6€.
Zuš J. L. Bellu a školské jedálne poplatky upravovat‘ nepotrebujú.

Diskusia: novelizácia verzus vypracovanie nového VZN (z dóvodu početných
novelizácii sa VZN stáva neprehl‘adným), chýbajúce mzdové prostríedky v SKD,
navýšenie poplatku nerieši nedostatok mzdových prostríedkov. (je možné ho použiť
na vykrytie prevádzky, ktorú školy pokrývajú zo svojich fínančných prostríedkov).

Mgr. A. Ridzoňová vyjadrila obavu, že ZŠ M. R. Martákovej asi nebude
v budúcnosti schopná prijat‘ všetky deti zo svojho školského obvodu z kapacitných
dövodov (stúpa počet zapísaných detí; znovuotvorenie hokejových tried, ktoré
navštevujú aj žiaci z mých obvodov).

Diskusia: všeobecný pokles počtu žiakov (demografický vývoj), nerovnomerný
nárast počtu detí v jednotlivých častiach mesta LM, prijímanie žiakov z mých
školských obvodov.

Uznesenie Č. 0512017 z rokovania komisíe školstva pri mestskóm zastupitel‘stve
v Liptovskom Mikuláši zo dňa 25. 10. 2017.

Komisia školstva

I. Bene na vedomie:
1. Štatistické zist‘ovanie počtu detí a žiakov k 15. 9. 2017 a jeho výsledky
2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach šköl

a školských zariadení v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta LM za šk. rok
2016/2017

II. Schvaľuje
1. Správu o činnosti obecnej školskej rady
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III. Ukladá
1. Vedúcemu odboru školstva vypracovat‘ nové VZN o určení výšky príspevku na

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a o zápise
diet‘at‘a na plneníe povinnej školskej dochádzky v základných školách.

Príebeh hlasovania: Za — 4
Proti—O
Zd ržali sa hlasovania — O

Záver
Predseda KS Ing. Ganoczy, PhD. pod‘akoval členom za účast‘ a poprosil ich o zmenu
plánovaného termínu d‘alšieho zasadnutia KŠ na 28. 11. 2017 o 14:00. Členovia KŠ 50

zmenou súhlasili.

Prílohy:
č. I Štatistické zist‘ovanie počtu detí a žíakov k 15. 9. 2077 — vybrané ukazovatele
č. 2 Správa o výchovno-vzdelávacej činností, jej výsledkoch a podmienkach šköl

a školských zariadení v zriad‘ovatel‘skej pösobností mesta LM za šk. rok 2016/2017
č. 3 Správa o činnosti obecnej školskej rady

‘ i)‘
V Liptov om Mikuláši 25.70.2017 Ing. Stefan Ga oczy, PhD.
Zapísala: PaedDr. M. Gerbocová predseda/komisie školstva
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