
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský úrad

OBECNÁ ŠKOLSKÁ RADA

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecnej školskej rady, ktoré sa konalo 28.11.2017

Miesto Zasadnutia: Mestský úrad, míestnost‘ č. 117, 031 01 Liptovský Mikuláš
Cas konania: 13.00 hod.
Prítomní: podl‘a prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

1. Návrh rozpočtu za školy a školské zariadenia v zríad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta na
roky 2018—2020

2. Návrh VZN č. ...12017 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a diet‘a šköl
a školských zariadení zríadených na území mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018

3. Návrh VZN č. .../2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy,
o zápise diet‘at‘a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

4. Súkromná základná škola — žíadost‘
5. Žiadosť o zaradenie/vyradenie do siete škól a šk. zariadení:

a) zaradenie: ŠKD pri ZŠsMŠ Demänovská ulica (elokované pracovisko, P.J.
Kerna)

b) vyradenie: výdajná školská jedáleň pri MŠ 4. apríla,
c) zaradenie: školská jedáleň pri MŠ 4. apríla.
d) Zaradenie: výdajná školská jedáleň pri Evanjelickej materskej škole,

Komenského 3938
6. Rözne

Príebeh zasadnutía

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OŠR PhDr. Ľubomír Raši, PhD. Prítomným predstavil
nového člena OŠR - PaedDr. Janku Rýglovú, volenú za predsedov rád škól (ZŠ Janka
Král‘a).
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1. Gabriela Borsíková informovala prítomných o návrhu rozpočtu za školy a školské
zariadenia v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta na roky 2018 — 2020 v štruktúre:
základné školy, materské školy, stravovaníe v školstve, zariadenía pre záujmové
vzdelávanie, neštátne školy, podpora neformálneho vzdelávania, školský úrad.

2. Členovia OŠR mali možnost‘ oboznámit‘ sa s návrhom znenia VZN Č. ..12017

o určení dotácíe na prevádzku a mzdy na žiaka a dieta šköl a školských zariadení
zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 niekoľko dní pred
zasadnutím OŠR.
Vedúci OŠ prečítal tie časti pripravovaného VZN, ktoré boli zmenené či doplnené,
pričom dopÍňané bob predovšetkým poskytovanie dotácie zriad‘ovateľom centier
voľného času mimo mesta Liptovský Mikuláš, ktorí požíadajú o dotácíu na diet‘a,
žiaka s trvalým pobytom v Liptovskom Mikuláši:

Článok III, ods. (2) Mesto bude prispievatna záujmové vzdelávaníe detí a žíakov $

trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš, ktorí navštevujú CVČ mimo mesta
Liptovský Mikuláš vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku dietata,
žiaka CVČ v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

ČlánokV
(8) Finančně prostriedky pre CVČ mimo mesta Liptovský Mikuláš sa poskytnú až po

podpise zmluvy o poskytnutí dotácie, kde sa každá žiadost posudzuje
individuálne. Formulár žiadosti a zoznam povinných prUoh je zverejnený na
webove] stránke odboru školstva.

(9) Na I dieta, žiaka möže byt poskytnutá len I dotácia.
(10) Dotácia móže byt udelená len na aktivitu CVČ, ktorú neposkytuje CVČ v

Liptovskom Mikuláši.

Upravená bola aj ročná výška dotácíe, ktorá je stanovená jednou sumou na
prevádzku a mzdy na diet‘a a žíaka v členení podl‘a typu zriad‘ovatel‘a a zariadenia.
V porovnaní s minulým školským rokom zmena nastala pri výpočte výšky dotácie
pre školský klub dtí, kde $3 PF! výpočte poskytovaných finančných prostridkov
použil údaj o skutočnom počte žiakov školského klubu detí (v predchádzajúcich
rokoch to bol celkový počet žiakov základnej školy).

Diskusía: čin nosť CVČ Liptovský Hrádok v ZŠ Janka Král‘a (volejbalový krúžok),
poskytovaníe vyššej dotácie na záujmovú činnost‘ detí a žiakov v CVČ v röznych mestách
SR.

3. Členom OŠR bol v dostatočnom časovom predstihu doručený aj návrh znenia VZN
Č. ..12017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach a o prímaní dietata do materske] školy, o zápise
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dietaťa na plnenie povínnej školskej dochádzky v základnej škole. Z dövodu
početných novelizácii sa pövodné VZN stalo neprehľadným.
OŠ sa pri tvorbe nového VZN zaoberal najmá podnetmi z porád riaditetov MŠ, ZŠ,
ZUŠ a CVČ, ako napr.:

— výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt diet‘at‘a v materskej škole v zriad‘ovateľskej pósobnosti
mesta Liptovský Mikuláš,

— prijímanie žíadostí na prijatíe diet‘at‘a na predprimárne vzdelávanie,
— príjímanie na predprimárne vzdelávanie na určitý čas v mesiacoch júl

a august,
— navýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnost‘ou

školského klubu,
— zápis diet‘a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Diskusia: opodstatnenosť zvýšenia mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt diet‘ata v MŠ a ŠKD, poisteníe si miesta v MŠ počas prázdnin (zákonný zástupca
nahlásí diet‘a na dochádzku do MŠ počas prázdnin, ale nakoníec diet‘a neprivedie), zmena
termínu úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v
základnej umeleckej škole, zmena termínu úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnost‘ou centra vol‘ného času, termín príjímania žíadostí na príjatie
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok.

Na základe diskusie bol zmenený:
- Článok 4, bod (2) Príspevok podl‘a odseku I tohto článku sa uhrádza do konca

zúčtovacieho obdobia, t.j. január —jún a september — december.
- Článok 6, bod (2) Príspevok podl‘a odseku 1 tohto článku sa uhrádza do konca

zúčtovacieho obdobia, t.j. január —jún a september — december.
a doplnený

- článok 3, bod (8) ... ‚ nasledujúcí po 30. apríli, minimálne dva dni, v čase od
08,00 hod. do 16,00 hod.

4. Spolu s návrhmi obidvoch vyššie uvedených VZN bola členom OŠR zaslaná na
preštudovanie aj Žiadost‘ o vydanie súhlasu obce pre účely zariadenia Súkromnej
základnej školy FELIX Liptovský Mikuláš do siete škól a školských zaríadení SR.
Vedúci OŠ poskytol prítomným na prečítanie Dávodovú správu k návrhu na
zaradenie do siete škól a školských zariadení - Súkromná základná škola FELIX s
ŠKD Liptovský Mikuláš od 2.9.2019, ktorú pripravil OŠ pre MsZ. Pozornosť upriamil
na:

— zameranie základných šköl v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta LM:
J. ZŠ s MŠ Demänovská ulica — zameranie na rozšírené vyučovanie
anglického jazyka,
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2. ZŠ s MŠ Okoličianska — zameranie na triedy So ŠportoVoU prípravou vo
futbale,
3. ZŠ Čs. brigády — zameranie na matematiku a prírodovedné predmety,
4. ZŠ M. Rázusovej-Martákovej — zameranie na triedy so športovou prípravou
na l‘adový hokej a vyučovanie anglického jazyka,
5. ZŠ J. Kráľa — bez zamerania,
6. ZŠ Nábr. Dr. Aurela Stodolu — so zameraním na deti z málo podnetného
prostredla.

— umiestnenie základných škól v hodnotení základných škól SR organizáciou
INEKO:
miesto body názov školy

724. 7,2 ZŠ, Čsl. brigády
227. 6,6 ZŠ M. Rázusovej — Martákovej
258. 6,5 ZŠ Janka Kráľa
283. 6,4 ZŠ s MŠ Demänovská ulica
548. 5,3 ZŠ s MŠ Okoličianska

bez bodov ZŠ, Nábr. Dr. Aurela Stodolu

- dövody pre a proti zaradeniu SZŠ FELIX 50 siete:
plusy: skvalitnenie edukačných možností v meste (vytvorenie konkurenčného
prostredia by zosilnilo tlak na kvalitu a zameranie našich základných škól),
prísl‘ub alternatívneho vzdelávacieho programu a inovatívnych učitel‘ov.
mínusy: došlo by k poklesu počtu detí v ZŠ v zriad‘ovatel‘skej pösobností mesta,
čím by sa v rámci racionalízácie slete zvýšila možnost‘ zlúčenia niektorých málo
obsadených škóI.

- rezervu v naplnenosti základných šköl:
ZŠ Čs. brigády - 3 %
ZŠ M. Rázusovej-Martákovej - 3 %
ZŠ J. Kráľa - 49 %
ZŠ s MŠ Demänovská ulica - 19 %
ZŠ s MŠ Okoličianska - 45 %
ZŠ Nábr. Dr. Aurela Stodolu - 30 %

Dískusia: financovaníe (SZŠ zo štátneho rozpočtu, ŠKD z podielových daní), otázna
garancia kvality poskytovaného vzdelávania, ponechat‘ rodičom možnost‘ voľby a podporiť
nadšenie učitel‘ov učit‘ inovatívne, za devät‘ rokov bude v SZŠ cca 780 žiakov, naplnenost‘
mestských šköl (hrozí ich zlučovanie).

Všetci prítomní členovia OŠR (v počtelo) boli za zaradenie Súkromnej základnej školy
FELIX Liptovský Mikuláš do siete škól a školských zariadení SR.
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5. Vedúci OŠ oboznámU prítomných so žiadosťami o zaradenie/vyradenie do/zo siete
škól a školských zariadení, ktoré bolí doručené na odbor školstva:

a) zaradenie: ŠKD pri ZŠsMŠ Demänovská ulica (elokované pracovisko, P.J.
Kerna)

b) vyradenie: výdajná školská jedáleň pri MŠ 4. apríla,
c) zaradenie: školská jedáleň pri MŠ 4. apríla.
d) zaradenie: výdajná školská jedáleň pri Evanjelickej materskej škole,

Komenského 3938

Členovia OŠR nemalí voči žiadostiam žiadne námietky.

6. V rámci rözneho:
— bol predískutovaný plán práce OSR na rok 2078. OSR bude zasadat‘ v stredy

o 73:00.
- doc. Mgr. J. Hučík, PhD. informoval, že výsledky SWOT analýzy zo Správy o

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škól a školských
zariadení v zriaďovatel‘skej pósobnosti mesta LM za šk. rok 2016/207 7 porovnal
s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský
Mikuláš na roky 2015 - 2022 $ výhPadom do roku 2030. Následne PHSR
a návrh rozpočtu mesta doplnil tak, aby slabé stránky šköl a školských
zariadení mohli byt‘ aspoň čiastočne eliminované.

Diskusia: SWOT analýza, rekonštrukcia ľahkoatletického areálu pre CVČ (CVČ organizuje
podujatia na celoslovenskej úrovni, podujatia pre materské školy až po seniorov,
reprezentácia mesta).

Uznesenie z rokovanía Obecnej školskej rady zo dňa 28. 11. 2017

Obecná školská rada

I. Berle na vedomie
— Návrh rozpočtu za školy a školské zariadenia v zriad‘ovateľskej pösobnosti

mesta na roky 2078—2020

II. Schvaluje
— Plán zasadnutí a plán práce obecnej školskej rady na rok 2018
- SWOT analýzu a zapracovanie všetkých položiek do PHSR a rozpočtu

mesta, vrátane ľahkoatletického areálu pri CVČ a ZŠ, Nábr. Dr. Aurela
Stodolu.

Hl. Odporúča
— Návrh VZN č. .../2017 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

a diet‘a škól a školských zariadení zríadených na území mesta Liptovský
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Mikuláš na rok 2018 na prerokovanie v mestskej rade a mestskom
zastupiteľstve.

— Návrh VZN Č. ...12017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní díet‘at‘a do
materskej školy, o zápise diet‘at‘a na plnenie povínnej školskej dochádzky
v základnej škole na prerokovanie v mestskej rade a mestskom
zastupitel‘stve.

- Žiadost‘ o vydanie súhlasu obce pre účely zariadenia Súkromnej základnej
školy FELIX Liptovský Mikuláš a ŠKD, ktorý je jej súčast‘ou, do siete škól
a školských zariadení SR na schválenie

- Žiadosť o zaradenie Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou
školou, Demänovská ulica 408/4A, ako elokovaného pracoviska na ulici P. J.
Kerna 76 do siete šköl a školských zariadení SR na schválenie.

- Žiadost‘ o vyradenie výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Nábr. 4.
apríla 1936 zo síete šköl a školských zariadení SR na schválenie.

— Žiadosť o zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábr. 4. apríla
1936 do síete šköl a školských zariadení SR na schválenie.

— Žiadost‘ o zaradenie výdajnej školskej jedálne pri Evanjelíckej materskej
škole, Komenského 3938 do siete šköl a školských zaríadení SR na
schválenie.

Záver
Predseda PhDr. Ľubomír Raši, PhD. pod‘akoval členom za účast‘ a ukončil zasadnutie.

Prílohy:
Č. 1 Návrh rozpočtu za školy a školské zariadenia v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta na

roky 2018—2020
Č. 2 Návrh VZN Č. .../2017 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a diet‘a škál

a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018
Č. 3 Návrh VZN Č. .../2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

v školach a v školskych zariadeniach a o prijimani diet ata do materskej školy
o zápise diet‘at‘a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základ nej škole

Č. 4 Žiadost‘ o vydanie súhlasu obce pre účely zariadenia Súkromnej základnej školy
FELIX Liptovský Mikuláš do siete šköl a školských zariadení SR.

č. 5 Plán zasadnutí a plán práce obecnej školskej rady na rok 2018

o

PhDr. Ľomír Raši, PhD. PaedDr. Marta erbocová
meno a priezvisko overovateľa meno a príezvisko zapisovatel‘a

podpis podpis
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