
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský úrad

OBECNÁ ŠKOLSKÁ RADA

ZÁPISNICA
zo zasadnutía obecnej školskej rady, ktoré sa konalo 18.10.2017

Miesto Zasadnutia:
Cas konanía:
Prítomní:

Program Zasadnutia:

Mestský úrad, míestnost‘ Č. 117, 037 07 Liptovský Mikuláš
I 4.00 hod.
podľa prezenčnej listiny

1. Štatistické zistovaníe počtu detí a žiakov k 15. 9. 2017
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach šköl a

školských zariadení v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta LM za šk. rok 207 6/2077
3. Správa o činnosti obecnej školskej rady
4. Rózne

Priebeh zasadnutia

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OŠR PhDr. Ľubomír
predstavil nového člena OSR - Mgr. Ing. Jána Blanu, voleného
Pavla).

Raši, PhD.. Prítomným
za rodičov (ZS Apoštola

7. PaedDr. M. Gerbocová pred ložila výsledky štatistického zisťovania počtu detí a
žiakov k 75. 9. 2017, z ktorého vyplýva, že počet žiakov v základných školách
v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta sa v porovnaní s minulým školským rokom
nezmenil a počet detí v materských školách je nižší o 6.

Diskusia: otvorenie dvoch nových materských škól v Liptovskom Mikuláši (súkromná MŠ
Lobelka a evanjelická MŠ Magdalénka), čím vzniká zdravá konkurencia materským
školám v zriaďovatel‘skej pösobnosti mesta; zmena v štatistickom výkaze pre ZUŠky
(uvádzajú sa počty žiakov od piatich rokov veku do dovšenia 25 rokov veku).

Štúrova 1989/47, 037 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 445565171-12, fax: +427 44562 7396,
e-mail: Imikulasmikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2027037171

MESTO PRE VŠETKÝCH

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ



2. Členovia OŠR mali možnosť oboznámit‘ sa so Správou o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach šköl a školských zariadení v
zriad‘ovateľskej pösobností mesta LM za šk. rok 2016/2017, ktorú spracoval odbor
školstva ako kompleXný materiál o činnosti a hospodárení materských
a základných šköl, CVČ a ZUŠ v minulom školskom roku. Jej súčast‘ou je aj SWOT
analýza, ktorá sumarizuje najsilnejšie i najslabšie stránky šköl, poukazuje na
možné ohrozenia a ponúka príležitosti/možností ako slabé stránky a ohrozenía
nešit‘.

3. Predseda OŠR PhDr. Ľubomír Raši, PhD. vypracoval Správu o činnosti obecnej
školskej rady. Správa, okrem mého, obsahuje hlavné body, ktorými sa OSR na
svojich zasadnutiach zaoberala a odporúčania, na ktorých sa jej členovia zhodlí.

4. V rámci rózneho sa diskutovalo o: alternatívnom školstve a jeho ne/výhodách,
národ nom programe rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko,
vzdelávacích systémoch v mých krajinách, inklúzii.

Doc. Mgr. J. Hučík, PhD. informoval o schválení materiálu Analýza súčasného
stavu stravovania v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pósobnosti
Mesta Liptovský Mikuláš a návrh jeho riešenia mestským zastupitel‘stvom. V roku
2018 sa začne postupná obnova kuchynských zariadení.

Novou členkou OŠR sa stáva aj PaedDr. Janka Rýglová, predsedníčka rady školy
pri ZŠ Janka Kráľa. Dövodom je skončenie funkčného obdobia I. Bet‘kovej,
predsedníčky rady školy pri MS Vranovská, o ktorom informovala odbor školstva
maílom 12. 09. 2017. PaedDr. J. Rýglová sa zdnešného zasadnutia ospravedlnila
(účast‘ na školení).

Uzneseníe z rokovanía Obecnej školskej rady zo dňa 18. 10. 2017

Obecná školská rada

I. Bene na vedomíe
— Štatistické zíst‘ovaníe počtu detí a žiakov k 15. 9. 2017 a jeho výsledky
- Správu o výchovno-vzdelávacej čínností, jej výsledkoch a podmienkach šköl

a školských zariadení v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta LM za šk. rok
2016/2017

II. Schvaľuje
— Správu o činnosti obecnej školskej rady
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Záver
Predseda PhDr. Ľubomír Raši, PhD. pod‘akoval členom za účast‘ a ukončil zasadnutie.

Prílohy:
Č. J Vybrané ukazovatele zo štatistického zberu údajov k 15. 9. 2017
Č. 2 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach šköl a

školských zariadení v zriaďovateľskej pösobnosti mesta LM za šk. rok 2016/2017
Č. 3 Správa o činnosti obecnej školskej rady

PhDr. Ľubomir Rasi, PhD. Paed . Marta Gerbocova
meno a priezvisko overovateľa meno a priezvisko zapisovateľa

podpis podpis
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