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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
UPTOVSKÝ Mestský úrad

MIKuLÁŠ
ZÁPISNICA

Č. 5/2018 zo zasadnutia Komisíe školstva a mladeže, ktoré sa konalo 23.8.2018

Miesto zasadnutía: Mestský úrad, číslo dverí 117
Cas konania: 14.00 hod.
Prítomní:
Členo‘akorrusie školstva: Ing. Stefan Ganoczy, PhD.

PhDr. et Mgr. Gabriela Erhardtová
Mgr. Anna Dvorščáková
Ing. Vladimír Stankoviansky

Poradní členovia komisie školstva: Mgr. Miroslava Erhardtová
Mgr. Alena Rídzoňová
Mgr. Art. Eva Ohrad‘anová
PaedDr. Zuzana Pavelicová

Pozvani doc. Mgr Ján Hučík, PhD. ‚ Gabriela Borsíková

Tajomník: PaedDr. Marta Gerbocová - nepritomná

Program zasadnutia:

1. Návrh na organizáciu školského roka 2018/2019

2 Prehl‘ad výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok školského roku 2017/2018

3. Správa o výsledkoch hospodárenia šköl a školských zariadení na území mesta

k 30. 6. 2018 (Monitorovacía správa)
4. Rözne

Priebeh zasadnutia

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

1. Návrh na organizáciu školského roka 201812019
Doc. Mgr. J. Hučík, PhD predstavíl prítomným Organizačné pokyny odboru

školstva na školský rok 2018/2019, ktoré riaditel‘om poskytujú informácíe a

odporúčania prí organizácíi práce a vytváraní optimálnych podmienok v školách a

školských zaríadeniach v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

Štruktúra OP: zamysíenie sa nad pojmom etika, pripornenutie postavenia a poslania

metodických orgánov v pedagogickom riadení školy, strategické ciele, pokyny a

odporúčania, kalendárium atd.
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Pri tvorbe organizačných pokynov sa odbor školstva opíeral aj o materiály, akými sú
POP na šk. rok 207 8/2019 (vydané MŠVVaŠ), Národný program rozvoja výchovy a
vzdelávania či analytická štúdia vypracovaná ZMOSom (Súčasné problémy v

regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohl‘adu miest a obcí).

Diskusia:
Mgr. Alena Ridzoňová zdöraznila význam využitia metodických dní ako jednu
z efektívnych foriem využitia skúseností a tvorivosti pedagogických zamestnancov.
Ing. Štefan Ganoczy, PhD. ocenil stanovenie a fomulovanie 16 — tich strategických
cielov tohto dokumentu.

2. Prehľad výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok školského roku
2017/2018
Predseda komisie Ing. Štefan Ganoczy, PhD. odprezentoval výchovno - vzdelávacíe
výsledky základných šköl za II. polrok šk. roku 2017/2018.

D iskusia:
PaedDr. Zuzana Pavelicová, Mgr. Alena Ridzoňová i predseda komisie Ing. Štefan
Ganoczy, PhD. sa pozastavili nad percentuálnym zložením výsledkov štúdia
(vzájomný pomer jednotlivých skupín: vyznamenanĺ, prospeli vel‘mi dobre ).

3. Správa o výsledkoch hospodárenía šköl a školských zaríadení na území
mesta k 30. 6. 2018 (Monítorovacia správa)
Gabika Borsíková oboznámila prítomných s výsledkami hospodárenia šköl a
školských zariadení na území mesta k 30. 6. 2018 spracovanými v tzv.
Monitorovacej správe. Správa predstavuje celkovú analýzu výsledkov hospodárenia
šköl a školských zariadení za obdobie I. polroka 2018.
Základné informácíe o jednotlivých subjektoch sú podrobne spracované v 7
podprogramoch. Plnenie rozpočtu v programe 11 Vzdelávanie a mládež sa v
jednotlivých podprogramoch hýbe v rozmedzí 39,68 % — 69 ‚83 %‚ celkovo za
program 43,78 %. Mesto vyčlenilo v druhej polovici kalendárneho roka 2018
kapítálové výdavky vo výške 243 689 € pre ZŠ, pre MS 97 500 €‚ pre ZUS 60 000
€. Jedná sa o rekonštrukcíu a modernizáciu budov.
Mesto už začalo pripravovat‘ rozpočet na rok 2019, v ktorom musí rátat‘ s
výraznejším mzdovým zatažením — od 01. 01. 2019 sa mení výška platových taríf
nepedagogických zamestnancov šköl (nová stupnica platových taríf pre níektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme), čím dochádza k navýšeniu
miezd a odvodov na originálne kompetencie.

Diskusia:
Doc. Mgr. J. Hučík, PhD. upresnil konkrétne akcie a stavebné úpravy na
jednotlivých školách a školských zaríadeniach v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta.
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4. Rózne

V röznom doc. Mgr. J. Hučík, PhD. informoval o prediožení žiadosti o poskytnutie

dotácie v pösobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu socíálnych a kultúrnych

potrieb a ríešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. ide o projekt

s názvom: „ Podpora základného vzdelávania v Základnej škole Nábrežie Dr. A.

Stodolu Liptovský Mikuláš v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí a žíakov zo

sociálne znevýhodneného prostredía‘.

Diskusia:

Všetci zúčastnení na rokovaní komisie tento návrh podporili a doporučili predložit‘

ho na rokovanie mestského zastupitelstva.

Uzneseníe Č. 0512018 z rokovania komisie školstva a mládeže prí mestskom

zastupitel‘stve v Liptovskom Mikuláši zo dňa 23. 8. 2018.

Kom ísia školstva:

I. Bene na vedomie

1. Organizačné pokyny odboru školstva na školský rok 2018/2019

2. Prehľad výchovnovzdelávacĺch výsledkov za II. polrok školského roku

2017/2018

3. Správu o výsledkoch hospodárenia šköl a školských zariadení na území mesta k

30. 6. 2018 (Monitorovacia správa)

II. Odporúča

MsZ na schválenie Návrh na schválen/e spolufinancovania projektu: „Podpora
základného vzdelávania v Základnej škole Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský
Mikuláš v oblastí inkluzívneho vzdelá van/a detí a žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia<‘ v rámci dotačného systému Ministerstva vnútra SR

Priebeh hlasovania: Za: —4

Proti: — O
Zdržali sa hlasovania: — O

Záver

Predseda KŠaM Ing. Ganoczy, PhD. poďakoval členom za účast‘ a ukončil zasadnutie.
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Prílohy:

Č. 1 OrganizaČné pokyny odboru školstva na školský rok 2018/2019

Č. 2 Prehľad výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok školského roku 2017/2018

Č. 3 Správa o výsledkoch hospodárenia šköl a školských zariadení na území mesta k
30. 6. 2018 (Monitorovacia správa)

Č. 4 Správa pre zasadnutie MsZ v LM Návrh na schválen/e spoluf/nancovan/a projektu:

‚Podpora základného vzdelá van/a v Základnej škole Nábrež/e Dr. A. Stodolu

Liptovský Mikuláš v oblasti inkluz!vneho vzdelávania det! a žiakov zo sociálne

znevýhodneného prostredia‘<, v rámci dotačného systému Ministerstva vnútra SR“

V Liptovskom Mikuláši 23. 8. 2018 Ing.
Zapísal: Ing. Štefan Ganoczy, PhD. predseda komis školst/a a r{iládeže
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