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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

__

Miesto zasadnutia: Mestský úrad, číslo dverí 117
Cas konania: 14.00 hod.
Prítomnĺ:
Clenovia komisie školstva:

_____________________

Ing. Štefan Ganoczy, PhD.
PhDr. et Mgr. Gabriela Erhardtová
Mgr. Anna Dvorščáková - neprítomná
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 - neprítomná
PaedDr. Zuzana Pavelicová

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

Program zasadnutia:

Návrh na organizáciu školského roka 201 7/2018
Prehl‘ad výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok šk. roku 2016/2017

3. Správa o výsledkoch hospodárenia škól a školských zariadení na území mesta
k 30. 6. 2017 (Monitorovacia správa)

4. Rözne

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

1. Návrh na organízáciu školského roka 2017/2018
Doc. Mgr. J. Hučík, PhD. predstavil členom KŠ
školstva pre šk. rok 201 7/207 8.
úvod - zamyslenie sa nad pojmom inklúzía

Organizačné pokyny odboru
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LI PTOVS KÝ
MIKULÁŠ

Mestský úrad

ZÁPISNICA

č.4/2017 zo zasadnutia komisie školstva, ktoré sa konalo 22.8.2017

1.
2.

Priebeh zasadnutia



prvá čast‘ — Strategické cíele,
druhá čast‘ - Pokyny a odporúčania,
tretía čast‘ - Kalendárium.

Diskusía: Organízačné pokyny odboru školstva ako pomócka prí tvorbe školských
vzdelávacích programov, riešeníe a potláčanie šikanovania a agresivity v školách,
spolupráca OŠ s CPPPaP a krízovým stredískom pri prevencii šíkanovania
a násílía, kyberšikana, brožúrka Mediálna výchova (spracovaná CŠPP, ponuka
PhDr. et Mgr. G. Erhardtovej zaučit‘ učiteľov), zasadnutie mestskej Komísíe pre
prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti (26. 10. 2017).

2. Prehl‘ad výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok šk. roku 201612017
Predseda KŠ oboznámil prítomných s výchovno-vzdelávacími výsled kamí
základných šköl za II. polrok šk. roku 2016/2017 spracovanými vtabul‘kách
a grafoch.

Diskusia: pozítíva a negatíva základného školstva v LM, veľké medzery žíakov
a študentov vo vedomostiach o národných dejínách, odporúčanie OS (Organizačné
pokyny odboru školstva) zvyšovat‘ kvalitu a rozšírit‘ výchovu a vzdelávanie v oblasti
regionálnej výchovy (napr. pri úprave školského vzdelávacieho programu vymedzit‘
priestor na prípravu sút‘aže Povstalecká história Liptova, spolupracovat‘ s Múzeom
Janka Král‘a atd‘.).

3. Správa o výsledkoch hospodárenia škól a školských zariadení na území
mesta k 30. 6. 2017 (Monitorovacia správa)
G. Borsíková spracovala výsledky hospodárenia šköl a školských zariadení na
území mesta k 30. 6. 2017 v tzv. Monítorovacej správe, ktorá odráža skutkový stav
na základe účtovných podkladov.

Diskusia: zvýšenie platov pedagogických zamestnancov od septembra 2017
o šest‘ percent, originálne a prenesené kompetencie, pedagogickí a nepedagogickí
zamestnanci, narastajúci problém personálneho zabezpečenia v školských
jedálňach z dóvodu nízkej mzdy, príprava správy pre zasadnutie MsZ Analýza
súčasného stavu stravovania v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel‘skej
pösobnosti Mesta Liptovský Mikuláš a návrh jeho riešenia.

4. Rózne

V röznom:
Ing. Štefan Ganoczy, PhD. odporučil návštevu eXpozícií Slovenského múzea
ochrany prírody a jaskyniarstva.
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• doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. poďakoval PaedDr. Z. Pavelicovej, riaditel‘ke ZŠsMŠ
Okoličianska, za osobné nasadenie pri stabílizácií a riešení havarijného stavu
budovy telocvične, z ktorej počas sune] búrky strhal víetor strechu.
Riešeníe tejto havarijnej situácie poukázalo na neprípravenost‘ inštitúcií ako napr.
vojenské útvary, Odbor krízového ríadenia Okresného úradu v sídle kraja v Zilíne,
jednotky a sklady civílnej ochrany, či HaZZ riešiť krízové javy a sítuácíe. V Zílínskom
kraji nebolo možné obstarat‘ celty na prekrytie telocvične. Poskytla ich nakoniec
železničná spoločnost‘ Cargo Slovakia, a.s.

Uznesenie Č. 04/2017 z rokovania komisíe školstva prí mestskom zastupitel‘stve
v Liptovskom Mikuláši zo dňa 22. 8. 2017.

Komisia školstva

I. Berle na vedomie:

1. Návrh na organizáciu školského roka 207 7/2018
2. Prehľad výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok šk. roku 2016/2017
3. Správu o výsledkoch hospodárenia šköl a školských zariadení na území mesta

k 30. 6. 2017 (Monitorovacia správa)

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

Záver

Predseda KŠ Ing. Ganoczy, PhD. pod‘akoval členom za účast‘ a ukončil zasadnutie KŠ.
Ďalšie stretnutie KŠ bude 25. októbra 2017 o 14:00.

Prílohy:
. 1 Návrh na organizáciu školského roka 201 7/2018
č. 2 Prehľad výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok šk. roku 2016/2017
č. 3 Správa o výsledkoch hospodárenia škóI a školských zariadení na území mesta

k 30. 6. 2017 (Monitorovacia správa)
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V Liptovs5m Mikuláši 22.8.2017 Ing. Stefazý‘, hD.
Zapísala: PaedDr. M. Gerbocová predseda omisi školstva
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