
MESTO PRÉ VŠETKÝCH

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský úrad

ZÁPISNICA

č.112017 zo zasadnutia komísie školstva a mládeže, ktoré sa konalo 22.2.2017

Miesto zasadnutia: Mestský úrad, číslo dverí 177
Cas konanía: 7 5.00 hod.
Prítomní:
Clenovia komisie školstva: Ing. Stefan Ganoczy, PhD.

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

Poradní členovia komisie školstva; Mgr. Miroslava Erhardtová
Mgr. Alena Ridzoňová
Mgr. Art. Eva Ohrad‘anová - neprítomná
Mgr. Dana Gajdošová
PaedDr. Zuzana Pavelícová - neprítomná

Pozvaní; doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.
Gabriela Borsíková

Tajomn ík; Paed Dr. Marta Gerbocová

Program zasadnutia:

1. Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenía zo štátneho rozpočtu
na rok 2017

2. Prehl‘ad výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku 2016/207 7
3. Príprava analýzy školstva v Liptovskom Mikuláši
4. Rözne

Príebeh zasadnutia

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

1. Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zaríadenia zo štátneho
rozpočtu na rok 2017
Gabriela Borsíková oboznámila členov KSaM s rozpisom finančných prostriedkov
pre školy a školské zariadenia zo štátneho rozpočtu na rok 2077 a informovala ich
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aj o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 pre školy
v zriad‘ovateľskej pósobnosti Mesta LM.
doc. Mgr. J. Hučík, PhD. informoval o schválení navýšenía platov nepedagogických
zamestnancov v školách a školských zariadeniach, ktoré predstavuje v priemere 3
%. Pán primátor, po prerokovaní návrhu Odboru školstva v Mestskom
zastupiteľstve, uvol‘nil z rozpočtu mesta cca 16 800 eur. Mesto Liptovský Mikuláš sa
tak stalo jedným z mála miest, ktoré prispeli k riešeniu tejto problematiky. Riaditelia
prerozdelia pridelené financie tak, aby bol rozdiel v navýšení platov medzi
jednotlivými pracovnými pozíciami nepedagogických zamestnancov (napr. hlavná
kuchárka, kuchárka, pomocná sila...).
Diskusia:
- bez zmeny taburky upravujúcej tarifné platy nepedagogických zamestnancov v

školstve (začína sa hlboko pod úrovňou minimálnej mzdy) nie je možné
očakávať lepšie a zaslúžené finančné ohodnoteníe nepedagogických
zamestnancov v školstve,

- narastajúci nezáujem o prácu v školských jedálňach a prácu upratovačky

2. Prehľad výchovno-vzdelávacích výsled kov za I. polrok školského roku
201612017
Vedúci odboru školstva predníesol sumárny prehľad výchovno-vzdelávacích
výsledkov za 1. polrok šk. roku 2016/2017. Poukázal na tri základné školy (Dr.
Aurela Stodolu, Okoličianska a Demänovská ulica), ktoré majú pomerne vysoký
počet vymeškaných vyučovacích hodín a na vysoké percento - 12,5 % - žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredía, ktorí k 1. polroku neprospeli. Vyjadril zámer
porovnat‘ v budúcom prehl‘ade výchovno-vzdelávacích výsledkov ZS výsledky
vzdelávania športových tried (reprezentácia školy by mala íst‘ ruka v ruke s dobrým
prospechom).
Diskusia:
- súvis nedostatočného prospechu s veľkým počtom vymeškaných hodín,
- l‘ahko získané ospravedlnenie neúčastí na vyučovaní od niektorých lekárov,
- objektívne príčiny väčšieho počtu vymeškaných hodín u športovcov

(sústredenia, reprezentácia...),
- žiaci 50 SWP (neakceptovanie odporúčaní CSPPaP a CPPPaP niektorými

pedagógmí, prehodnoteníe oprávneností nedostatočného prospechu žiaka
v spolupráci s vyučuj úcimi, výchovným poradcom, školským psychológom či
špeciálnym pedagógom — zhodnotia sa predpoklady, nároky, schopností,
obmedzenia...)

3. Príprava analýzy školstva v Líptovskom Mikuláši

Členovia komisíe sa oboznámili s pracovnou verziou dotazníka pre občanov mesta
LM, ktorý pripravil Odbor školstva a ktorý by mal byt‘ jedným z krokov v príprave
analýzy škól a školských zariadení v zriad‘ovateľskej pásobnosti mesta LM.
Dotazník by mal byt‘ zameraný na hodnotenie šköl a školských zariadení

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 445565711-12, fax: +421 44562 13 96,
e-mail: Imikulas@mikulas.sk, ičo: 00315524, DIČ: 2021037117

2



v zriad‘ovateľskej pásobnosti mesta LM v niekoľkých oblastíach. Ciel‘om OŠ je
spropagovat‘ školstvo v LM a dostat‘ ho do poved omía občanov.
Clenovía kom isíe však vyjadrilí obavu z nekorektného prístupu k vyplňaniu
dotazníka.
Doc. Mgr. J. Hučík, PhD. informoval o snahe získat‘ v mesačníku Mikuláš príestor
pre školstvo, kde by sa mohlí školy a školské zariadenia prezentovat‘.
Clenovia komisie školstva a mládeže rozšírili túto myšlíenku o pridelenie jednej
strany, na ktorej by bol priestor nielen pre pravidelné rubriky určené na prezentácíu
a propagáciu šköl a školských zariadení, ale aj priestor na pod‘akovanie za
spoluprácu a rubrika pre vyjadrenia rodičov a zamestnancov škál. Podklady na
stránku pre redakciu mesačníka by pripravoval mediálny team pracovníkov
školstva.

4. Rözne

V róznom informoval vedúci Odboru školstva o:
• metodickej exkurzu v Olomouci (program, závery, inšpirácie). Pani riaditel‘ky,

ktoré sa exkurzie zúčastnili, vyjadrili veľký záujem o podobnú, každoročnú,
motívačnú metodickú exkurziu.

• príprave Dňa učitel‘ov (miesto a čas, oceňovanie pedagógov, pamätné listy
atd‘.)

• testovaní žiakov priatych ročníkov Testovanie 5-2017, v ktorom 4 zo šiestích
ZS dosíahli výsledky nad celoslovenským priemerom (ZS Cs. brígády, ZS M.
Rázusovej-Martákovej, ZS J. Král‘a, ZSsMS Demänovská ulíca)

Uznesenie Č. 0112017 z rokovania komisie školstva a mládeže pri mestskom
zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši zo dňa 22.2. 2017.

Komisia školstva a mládeže

I. Bene na vedomíe:
1. Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenía zo štátneho rozpočtu

na rok 2017
2. Prehl‘ad výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku 201 6/2017
3. Prípravu analýzy školstva v Liptovskom Mikuláši
4. Prípravu osláv Dňa učitel‘ov, informácíe o metodickej exkurzu v Olomouci a výsledky

Testovania 5-2017
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II. Odporúča:

V rámci propagácíe šköl a školských zariadení v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti Mesta

Liptovský Mikuláš a v rámci zvyšovania záujmu verejnosti o problematiku školstva v

LM vyčlenit‘ pre školstvo v mesačníku Mikuláš priestor (jednu stranu) pre stálu

rubriku. Podklady na stránku pre redakcíu mesačníka by pripravoval mediálny team

pri Odbore školstva zložený z pracovníkov školstva.

Priebeh hlasovania: Za — 4
Proti — O
Zdržali sa hlasovania — O

Záver

Predseda KŠaM Ing. Ganoczy, PhD. poďakoval členom za účast‘ a ukončil zasadnutíe KŠ.

Prílohy:
č. 1 Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia zo štátneho rozpočtu

na rok 2017

Č. 2 Prehl‘ad výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku 2016/2017

Č. 3 Pracovná verzia dotazníka

V Liptovskom kuláši22.2.2O1 7 Ing. Štefan cPhD.

Zapísala: PaedDr. M. Gerbocová predseda komiýie škölstva a mládeže
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