
MET0 PRE VŠETKÝCH

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský úrad

OBECNÁ ŠKOLSKÁ RADA

zo zasadnutia
ZÁPISNICA

obecnej školskej rady, ktoré sa konalo 23.08.2017

Míesto zasadnutia:
Cas konania:
Prítomní:

Program zasadnutia:

Mestský úrad, miestnost‘ Č. 117, 031 01 Liptovský Mikuláš
14.00 hod.
podľa prezenčnej listiny

1. Prehľad výchovno-vzdelávacích výsledkovza II. polrok šk. roku 2016/2017
2. Správa o výsledkoch hospodárenia škól a školských zariadení na území mesta k 30.

6. 2017
3. Rözne

Príebeh Zasadnutia

Zasadnutíe otvoril a viedol predseda OŠR PhDr. Ľubomír Raši, PhD.

1. Členovia OŠR sa na základe prehl‘adu výchovno-vzdefávacích výsledkov za II.
polrok šk. roku 2016/201 7, spracovaných vtabuľkách a grafoch, zhodli na tom, že
v danom období nedošlo v základných školách v zriad‘ovateľskej pósobností mesta
k výraznejším zmenám.
V rámci kvality vzdelávania zaznamenala najvýraznejší progres ZS Dr. Aurela
Stodolu — výsledky testovania T-9.

Diskusia: rozšírenie pösobenia súkromných umeleckých šköl (ako napr. Súkromná ZUŠ
Liptovský Hrádok, Súkromná ZUŠ Ružomberok), ktoré svojou ponukou záujmovej Činnosti
konkurujú CVČ Či ZUŠ v LM, integrácia detí s mentálnym postihnutím, segregácia rómov,
systém sociálnej starostlivosti.

2. Gabika Borsíková oboznámíla prítomných s výsledkami hospodárenia škól a
školských zariadení na území mesta k 30. 6. 2017 spracovanými vtzv.
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Monitorovacej správe. Správa predstavuje celkovú analýzu výsledkov hospodárenia
šköl a školských zariadení za obdobie I. polroka 2017.
Základné informácie o jednotlivých subjektoch sú podrobne spracované v 7
podprogramoch. Plnenie rozpočtu v programe 11 Vzdelávanie a mládež sa
vjednotlivých podprogramoch hýbe okolo 50 %.
Mesto už začalo pripravovat‘ rozpočet na rok 2018, v ktorom musí rátat‘
s výraznejším mzdovým zaťažením — od 01. 09. 2077 sa mení výška platových
taríf pedagogických a odborných zamestnancov škéI o 6%, čím dochádza k
navýšeniu miezd a odvodov na originálne kompetencie (pedagogickí zamestnanci).

Diskusia: st‘ažená príprava rozpočtu z pohl‘adu šköl, ked‘že školský rok nekorešponduje
s kalendárnym/účtovným rokom, navyšovanie platov pedagogických zamestnancov
a chýbajúci systém odmeňovania za kvalitu práce, prenesené a originálne kompetencie,
krátke obdobia pösobenia ministrov školstva a následne časté zmeny/reformy, kolektívne
zmluvy, nízke platy nepedagogických zamestnancov spösobujúce problémy
v personálnom obsadení pracovných miest upratovačka, kuchárka.

3. V rámci rózneho:
k 31. augustu 2017 sa končí mandát Ing. E. Holéciovej (zástupca rodičov, MŠ
Cs. brigády): v OSR na jej miesto od 1. septembra 2077 nastúpi kandidát
volený za rodičov, ktorý sa vo voľbách členov Obecnej školskej rady v
Liptovskom Mikuláši 23. novembra 2076 umiestnil na tret‘om mieste.

Uzneseníe z rokovania Obecnej školskej rady zo dňa 23. 08. 2017

Obecná školská rada

I. Bene na vedomíe
— Prehtad výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok šk. roku 2016/2017
— Správu o výsledkoch hospodárenia šköl a školských zariadení na území

mesta k 30. 6. 2077
— Ukončenie mandátu Ing. E. Holéciovej k 37. augustu 2077

II. Ukladá
— predsedoví OSR kontaktovat‘ kandidáta voleného za rodičov, ktorý sa vo

voľbách členov OSR v LM umiestnil na tret‘om mieste a upovedomiť ho
o jeho členstve v OSR od 1. septembra 2077.
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Záver
Predseda PhDr. Ľubomír Raši, PhD. poďakoval členom za účast‘ a ukončil zasadnutie.

Prílohy:
č. 1 Prehl‘ad výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok šk. roku 207 6/2017
Č. 2 Správa o výsledkoch hospodárenía šköl a školských zariadení na území mesta k

30. 6. 2017 (Monitorovacia správa)

‘ ‚

PhDr. Ľubomír Raši, PhD. PaedD. Marta Gerbocová
meno a príezvisko overovateľa meno a priezvisko zapisovateľa

podpis podpis
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