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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský úrad

ZÁPISNICA

č.212018 zo zasadnutía komisie školstva a mládeže, ktoré sa konalo 142.2018

Miesto zasadnutia: Mestský úrad, číslo dverí 717
Cas konania: 7 5.00 hod.
Prítomní:
Clenovia komisie školstva: Ing. Štefan Ganoczy, PhD.

PhDr. Gabriela Erhardtová -

Mgr. Anna Dvorščáková
Ing. Vladimír Stankoviansky
Ľubomír Sova

školstva:

1. Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia zo štátneho rozpočtu
na rok 2078

2. Prehl‘ad výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku 207 7/2078
3. Rözne

Priebeh zasadnutía

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

1. Rozpis finančných prostríedkov pre školy a školské zariadenia zo štátneho
rozpočtu na rok 2018
PaedDr. M. Gerbocová sprostredkovala prítomným informácie od G. Borsíkovej o
rozpise finančných prostríedkov pre školy a školské zariadenia zo štátneho
rozpočtu na rok 2078.
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Poradní členovia komisie

ospravedlnená

- ospravedlnený
Mgr. Miroslava Erhardtová
Mgr. Alena Ridzoňová
Mgr. Art. Eva Ohraďanová - ospravedlnená
Mgr. Dana Gajdošová - ospravedlnená
PaedDr. Zuzana Pavelicová

Pozvaní: doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.

Tajomník: PaedDr. Marta Gerbocová

Program zasadnutía:



. 9. 2. 2018 bob na OŠ doručené oznámenie zokresného úradu v Žíline
o poukázaní normatívnych finančných prostríedkov na rok 2018 (verzía V_1)
pre školy v zriad‘ovateľskej pósobnosti mesta vo výške 4 199 053 Eur.

• Objem normatívnych fínančných prostried kov v sebe zahřňa aj:
- dopad 6 %-tného navýšenia platov pedagogických zamestnancov od

1.9.2017
- zvýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov

regionálneho školstva o 4,8% od 1. 1. 2018
• Rozpisy normatívne určených objemov finančných prostriedkov na rok 2018

sú zverejnené na www.minedu.sk
• Rn výpočte normatívov ministerstvo určilo pomer osobných nákladov ku

prevádzkovým nákladom v pomere 86%: 14%
• G. Borsíková do 28. 2. 2018 zašle na Okresný úrad Žilina rozpis

schváleného rozpočtu na rok 2018 podľa jednotlivých šköl a nerozpísanú
rezervu.

2. Prehl‘ad výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku
201712018
S prehl‘adom výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku
2017/2018 sa mohli členovia KS oboznámit‘ už pred jej zasadnutím (zaslaný
vopred emailom).
Doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. poukázal na:

• pomerne vysoké percento integrovaných žiakov, ktorí neprospeli (9,5 %). Pri
tomto čísle sa vynára otázka, do akej miery rešpektujú vyučujúci
odporúčania zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP,
CSPP) pri edukácii integrovaných žiakov. Ziak nemá opakovat‘ ročník z tých
vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnost‘ vplyv dösledky
jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného
znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, möže byt‘
ohodnotený stupňom nedostatočný, avšak až po individuálnom posúdení
prospechu v spolupráci s odbornými zamestnancami školy, poradenského
zariadenia a prerokovaní s rodičmi.

Táto problematika bude otvorená aj na porade riaditeľov základných šköl
v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta.

• vysoké percento žiakov zo SZP, ktorí neprospeli (16,8 %)‚ a najvyšší
priemer vymeškaných hodín na žiaka v ZS, Nábr. Dr. Aurela Stodolu: ked‘že
neúčasť žiakov na vyučovaní a slabé vzdelávacie výsledky sú často
spojenými nádobami, bude problém slabej dochádzky žiakov riešený
s riaditeľkou danej ZŠ. Bude jej odporúčané spolupracovat‘ s rómskou
hliadkou a s UPSVaR.

Najúnovú poradu riaditel‘ov škól a šk. zariadení pozval vedúci OŠ odborného radcu
MSVVaS, ktorý riaditel‘om predstaví integráciu/inklúziu z pohl‘adu ministerských
úradníkov.

Diskusia: pribúda žiakov s poruchami správania bez porúch učenia, vznik právneho
vzťahu medzi školou a rodičmi v rámcí inklúzivného vzdelávania (škola preberá
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zodpovednost‘, že postupuje podľa odporúčaní poradenských zariadení), absencia
špeciálnych ped agógov na základných školách.

3. Rözne

V röznom
• vedúci OŠ informoval o pripravovanom oceňovaní najlepších pedagockých

zamestnancov škól na území mesta LM v zmysle článku 49 ods. 2 Statútu
mesta Liptovský Mikuláš prí príležitosti Dňa učiteľov. Skoly a školské
zariadenia poslali návrh na ocenenie jedného pedagogického zamestnanca,
ktorý sa zúčastní prijatia u primátora mesta a bude ocenený Pamätným
listom.
Tým navrhovaným pedagógom, ktorí sú už vdöchodkovom veku
a pamätným Iistom už boli ocenení viackrát, bude udelená pamätná plaketa
mesta LM.
Oceňovanie bude prebiehat‘ 28. marca 2018 v priestoroch hotela Jánošík.
Doc. Mgr. J. Hučík, PhD. zároveň podal návrh na ocenenie pedagógov
plaketou významnej osobnosti mesta LM a vyzval prítomných porozmýšľat‘,
akú osobnost‘ by navrhli.

• vedúci OŠ odporučil členom KŠ analytickú štúdiu ZMOSu Súčasné problémy
v regionálnom školstve a možností loh riešenia z pohlädu miest a obcí.
Z tejto štúdie, z materiálu MSVVaS Návrh zmien súvisiacich s vytvorením
systému odborného a metodického riadenia míest a obcí v oblasti
preneseného výkonu štátnej správy v školstve vrátane podmienok na
systematické vzdelávanie zamestnancov územnej samosprávy plniacich
úlohy štátnej správy a z organízácie samospráv mých miest vyplýva do
budúcnosti aj potreba zmeny organizácie riadenia školstva v meste LM.
Dövodom je predovšetkým absencia metodického ríadenia šköl
v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta.

Školský úrad odbor šköl a školských zariadení (oddelenie služieb škole)

- referent PAM - referent účtovníctva - referent rozpočtu

‚‚ ‚ - referent školského stravovania,
- referent PAM - referent uctovnictva . ‚ ‚

hmotnej nudze a zmluv

(z rozpočtu škál a školských zariadení)

Diskusia: morálne oceňovanie pedagógov verzus finančné ocenenie, významné
osobnosti mesta LM, nová organízačná štruktúra odboru školstva.
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ODBOR ŠKOLSTVA

vedúcí odboru

fz rozpočtu mesta)

- špecialista - Metodik pre MŠ

- špecialista - Metodik pre ZŠ

(platený z rozpočtu štátu)
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Uznesenie Č. 0212018 z rokovanía komisie školstva a mládeže pri mestskom
zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši zo dňa 14. 2. 2018.

Komisia školstva

I. Bene na vedomíe
1. Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia zo štátneho

rozpočtu na rok 2018
2. Prehľad výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku

2017/2018

Priebeh hlasovania: Za — 3
Proti—O
Zdržali sa hlasovania — O

Záver

Predseda KŠaM Ing. Ganoczy, PhD. pod‘akoval členom za účasť a ukončil zasadnutie.

Prílohy:
č. J Prehľad výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku 201 7/2018

V Liptovskor1 Mikuláši 15.2.2018 Ing. Štef czV, PhD.
Zapísala: PaedDr. M. Gerbocová predseda komie škólstva a mládeže
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