
MESTO PRE VŠErKÝCH

‘ I MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
LIPTOVSKÝ Mestský úrad
MIKULÁŠ

ZÁPISNICA

č.712016 zo zasadnutia komisíe školstva, ktoré sa konalo 02.11.2016

Miesto Zasadnutia: Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A
(elokované pracovisko), 031 01 Liptovský Mikuláš

Cas konanía: 15.00 hod.
Prítomní:
Členovia komisie školstva: Ing. Štefan Ganoczy, PhD.

PhDr. Gabriela Erhardtová - neprítomná
Mgr. Anna Dvorščáková - neprítomná
Ing. Vladimír Stankoviansky
Ľubomír Sova - neprítomný

Poradní členovia komisie školstva: Mgr. Miroslava Erhardtová - neprítomná
Mgr. Alena Ridzoňová
Mgr. Art. Eva Ohraďanová
Mgr. Dana Gajdošová - neprítomná
PaedDr. Zuzana Pavelicová - neprítomná

Pozvaní: Mgr. Juraj Chrapčiak
doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.

Tajomník: PaedDr. Marta Gerbocová

Program zasadnutia:

1. Štatistické zist‘ovanie počtu detí a žiakov k 15. 9. 2016
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach šköl

a školských zariadení v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš za šk.
rok 2015/2016

3. Rozpočet kapitoly školstva MsÚ
4. Návšteva a prezentácia pracoviska ZŠ s MS Demänovská
5. Rözne

Príebeh zasadnutia

Zasadnutie otvoru a viedol pán predseda Ing. Štefan Ganoczy, PhD.
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I . Doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. informoval o výsledkoch štatistického zist‘ovania počtu
detí a žiakov k 15. 9. 2016, z ktorého vyplynula naplnenosť materských škól
a rezervy v naplnenosti základných škól.

Ministerstvo školstva pripravuje optimalizáciu slete šköl, pri ktorej bude zohl‘adňovať
parametre ako napr.: úroveň vzdelávania (testovanie T5, T9), prepočty žíakov na
jed ného pedagóga, priemerný počet žiakov v triede (optimálna skladba školy
z hľadiska rentability je 450- 550 žiakov) atd‘.
Clenovia komisie diskutovali o pomere kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
a kvantity, t.j. počtu žiakov v triedach, o možnom predÍžení povinnej školskej
dochádzky na 12 rokov a o Základnej škole Dr. A. Stodolu.
Statistika počtu detí a žiakov je uvedená v prílohe 1.

2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach šköl a
školských zariadení v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš za šk.
rok 2015/207 6 predniesol doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.
Súčast‘ou správy nie je porovnanie s minulým školským rokom, ked‘že školský úrad
takéto porovnávanie nepovažuje za relevantné. V rámci optimalizácie slete škól
pripravuje porovnaníe a analýzu údajov cca 5 rokov dozadu.
Diskusia o d‘alšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov: rözne zdroje
financovania na základných a materských školách, potreba d‘alšieho vzdelávania
vyplývajúca z cieľov a zamerania školy, financovanie zastupovania.
Správa je uvedená v príloha č. 2.

3. Doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. predstavil rozpočet kapitoly školstva MsÚ. Okrem mého
upozornil na to, že neboli schválené žiadne kapitálové výdavky a d‘alšie navrhované
výdavky v rozpočte školstva boli znížené o 1 %.
Havarijný stav hrozí na piatich školách:
ZS Dr. A. Stodolu — okná, elektrické rozvody
ZSsMS Okoličianska — telocvičňa (sklobetón), likvidácia komína zo starej kotolne
ZS Cs. brigády — podlahy, chodby, strechy na dvoch budovách
ZUS J. L. Bellu — okná a podlahy v starej budove
MS Agátová - okná
Návrh rozpočtu školstva je v prílohe č. 3

4. Pani zástupkyňa Mgr. Ingrid Krčulová predstavila školský vzdelávací program a
prezentovala informácie o MS Demänovská ulica (elokované pracovisko):
- zameranie školy: na zdravý životný štýl, environmentálnu výchovu a l‘udové

zvyky a tradície (vystúpenia v Klube seniorov): „Keď chceš zdravý byť, musíš
zdravo jesť a plť, každý deň si zacvičíť..“
Zameraniu školy zodpovedá aj zameranie krúžkovej činnosti.

- počet žiakov: 45, triedy: 2, pani učiteľky: 4, predškoláci: 16
- aktivity počas celého školského roka: pestovanie kvetov v záhradke, tvorívé

dielne s rodičmi, púšt‘anie šarkanov, jesenná olympiáda, Deň chódze, besiedka
na Mikuláša a Vianočná besiedka (pečenie medovníkov), karneval, lyžiarsky
výcvik, vynášanie Moreny, Deň rodiny, výlety, jazda zručnosti, čarovná noc,
vystúpenia v klube seniorov atd‘.
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- spolupráca s: galériami, knižnicou, mestskou políciou, hasičským zborom,
záchranármi, spolupráca so ZŠ (ukážkové hodiny na ZŠ spojené s úlohami pre
predškolákov, školáci chodía čítat‘ det‘om pred spaním)

- Pani učiteľky robía pedagogickú diagnostiku žiakov na začiatku šk. roku, k
polroku a na konci šk. roku.

5. V róznom bob zdóraznená potreba školského marketingu a propagácie škól
a školských zariadení na verejnosti, potreba döslednejšej práce s rodičmi.

Pánovi riaditel‘ovi Mgr. Jurajovi Chrapčiakovi bola odporučená organizácia:
-zápisu žiakov do prvého ročníka priamo na elokovanom pracovisku v Demánovej.

- dňa otvorených dverí na ZS na ebokovanom pracovisku v Demänovej.

15. novembra sa uskutoční koncert Tolerancía v Dome kultúry

Uznesenie Č. 0712016 z rokovania komisie školstva a mládeže pri mestskom
zastupíteľstve v Líptovskom Mikuláši zo dňa 02.1 1. 2016.

Komísía školstva a mládeže

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

štatistickom zist‘ovaní k 15. 9. 2076
2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach šköl a

školských zariadení v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš za šk.
rok 207 5/2016

3. Rozpočet kapitoly školstva MsÚ

II. Schvaľuje:

III. Odporúča:
Zorganizovat‘ deň otvorených dverí a zápis žiakov do prvého ročníka priamo na
elokovanom pracovisku na ZŠ v Demänovej.

IV. Žiada
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- *

Priebeh hlasovania: Za — 2
Proti—O
Zd ržali sa hlasovania — O

Záver

Predseda KŠM Ing. Ganoczy, PhD. pod‘akoval členom za účast‘ a ukončil zasadnutie KŠ.

Prílohy:
č. 7 Štatistické zisťovanie počtu detí a žiakov k 75. 9. 2076
č. 2 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach šköl

a školských zariadení v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš za šk.
rok 207 5/2016

č. 3 Návrh rozpočtu kapitoly školstva MsU

(1t
V Liptovskom ikuláši 02.11.2016 Ing. Štefan Ganoczy, PhD.
Zapísala: PaedDr. M. Gerbocová predseda komisie školstva a mládeže
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