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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

•r)

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 12. 12. 2019 číslo /2019

K bodu: Správa o činnosti obecnej školskej rady za rok 2019

Mestské zastupitel‘stvo

I. konštatuje, že Správa o činností obecnej školskej rady za rok 2019 hola prerokovaná bez

pripomíenok na zasadnutí OŠR dňa 16. 10. 2019

II. bene na vedomie Správu o činnosti obecnej školskej rady za rok 2019

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia 2079



Dövodová správa
k činnosti obecnej školskej rady za rok 2019

Podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24 od. 1: „Rada školy, obecná
školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány,
ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických
zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia
funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti šköl, školských zariadení,
orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu
školskej problematiky.“

Podľa 24 ods. 6 zákona 596/2003 Z.z „Obecná školská rada sa zriad‘uje v
obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské obvody alebo je zriadených najmenej
desat‘ šköl a školských zariadení, ktoré nie sú súčast‘ou školy, zriadených na území
obce. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva möže byt‘ zriadená obecná školská rada
aj pri počte škól a školských zariadení najmenej pät‘ alebo pri dvoch školských
obvodoch.“

Podľa 24 ods. 7 zákona š. 596/2003 Z.z. „Obecná školská rada sa vyjadruje:

a) k činnosti zriad‘ovateľov základných šköl, základných umeleckých šköl a
školských zaríadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,

b) ku koncepcii rozvoja šköl a školských zariadení zriadených na území obce,
c) k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským

zariadeniam zriadeným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno
technickým podmienkam na činnost‘ šköl a školských zariadení zriadených obcou,

d) k personálnym, materiálnym a sociálnym pod mienkam zamestnancov šköl a
školských zariadení zriadených na území obce,

e) k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích
služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spösobu úhrady
nákladov zvýšených z tohto dövodu,

f) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách
zriadených na území obce.

Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky. Náklady na činnost‘
obecnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu obce.

PhDr. Ľubomírovi Rašimu, PhD. sa k 1. 8. 2019 skončilo funkčné obdobie
riadítel‘a Zuš J. L. Bellu a tým aj členstvo a funkcia predsedu OŠR. Členovia OŠR sí
na zasadnutí OŠR dňa 28. 8. 2019 zvolili nového predsedu - PhDr. Romana Králíka.



Obecná školská rada pracovala v zložení:

za riaditeľov šköI a školských zariadení na území mesta
1. PhDr. RAŠI Ľubomír, PhD., Zuš J. L. Bellu! PhDr. VONDRÁKOVÁ Eva, ZŠ J. Král‘a
2. Mgr. ERHARDTOVÁ Miroslava, MŠ Čs. brigády
3. Mgr. GREŠOVÁ Beata, MŠ Komenského
4. PhDr. KRÁLIK Roman, Centrum volného času

za predsedov rád šköl zo škól a školských zariadení na území mesta
1. Mgr. POLJAK Ján, ZŠ M. Rázusovej — Martákovej
2. IĽANOVSKÁ Magdaléna, MŠ Čs. brigády! HÚSKOVÁ Ružena, MŠ, Náb. Dr. A.

Stodolu
3. PaedDr. RÝGLOVÁ Janka, ZŠ Janka Král‘a

za rodičov šköl a školských zariadení na území mesta
1. Mgr. HOLLÁ Eva ‚ zuš j. L. Bellu
2. Mgr. Ing. BLANA Ján, ZŠ Apoštola Pavla

delegovaní mestom
1. Mgr. DVORŠČÁKOVÁ Anna
2. MUDr. ŽIDEKOVÁ Andrea

lch funkčné obdobie trvá do 23. 11. 2020.

Obecná školská rada v Liptovskom Mikuláši zasadala v roku 2019 päťkrát

Zasadnutie obecnej školskej rady 20. 02. 2019

Program zasadnutia:
1. Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia zo štátneho

rozpočtu na rok 2019
2. Prehl‘ad výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku

2018/2019
3. Návrh VZN Č. .../2019 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a diet‘a

škól a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš na rok
2019

4. Návrh VZN Č /2019, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie
Č. 10/2OJZNZN, o urČenĺ výšky príspevku na ČiastoČnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dietat‘a do materskej školy,
o zápise diet‘at‘a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

5. Žiadosť o vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromného centra
voIiého času kids Fun Academy do siete šköl a školských zariadení SR

6. Plán zasadnutí a plán práce obecnej školskej rady na rok 2019
7. Rözne



Uznesenie z rokovania Obecnej školskej rady zo dňa 20. 02. 2019

Obecná školská rada

Bene na vedomie:
- Informácie k rozpisu fínančných prostriedkov pre školy a školské

zariadenia zo štátneho rozpočtu na rok 2019
- Prehtad výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku

2018/2019

II. Odporúča:
- návrh VZN č. ...12019 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a

diet‘a škól a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský
Mikuláš na rok 2019 na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve.

- mestskému zastupiteľstvu schválit‘ dotáciu na diet‘a/žiaka pre cirkevné
a súkromné školy a školské zariadenia vo výške 88 % zo sumy určenej
na d iet‘a/žiaka v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta

- návrh VZN č /2019, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné
nariadeníe č. 10/2OJ7NZN, o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní
diet‘at‘a do materskej školy, o zápise dieťat‘a na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole na prerokovanie v mestskom zastupitel‘stve

III. Neodporúča:
- vydanie súhlasu obce pre účely zaradenia Súkromného centra voľného

času Kids Fun Academy do siete šköl a školských zariadení SR.

IV. Schval‘uje
- Plán zasadnutí a plán práce obecnej školskej rady na rok 2019

Zasadnutie obecnej školskej rady 8. 4. 2019

Program zasadnutía:
1. Vyradenie zo siete škól a školských zariadení SR:

a) Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole, Nábrežie Dr. A. Stodolu č.
1888, Liptovský Mikuláš

b) Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole, Agátová 637, Liptovský Mikuláš
c) Výdajná školská jedáleň, Okolíčíanska 40418C, Liptovský Mikuláš ako

súčasť Základ nej školy s materskou školou, Okoličianska 404/80, Liptovský
Mikuláš

2. Zaradenie do siete škól a školských zariadení SR:
a) Skolská jedáleň, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 7 888/81, Liptovský Mikuláš

ako súčasť Materskej školy, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1888/81, Liptovský
Mikuláš



b) Školská jedáleň, Agátová 637, Liptovský Mikuláš ako súčast‘ Materskej
školy, Agátová 637, Liptovský Mikuláš

c) Skolská jedáleň, Okoličianska 404/8C, Liptovský Mikuláš ako súčasť
Základnej školy s materskou školou, Okoličianska 404/8C, Liptovský
Mikuláš

3. Rózne

Uzneseníe z rokovanía Obecnej školskej rady zo dňa 08. 04. 2019

Obecná školská rada

L Odporúča:
a) požiadať MS\/VaS SR o vyradeníe zo síete šköl a školských zariadení SR:

- Výdajnej školskej jedálne prí Materskej škole, Nábrežie Dr. A. Stodolu
Č. 1888, Liptovský Mikuláš

- Výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole, Agátová Č. 637,
Liptovský Mikuláš

- Výdajnej školskej jedálne, OkoliČianska 404/BC, Liptovský Míkuláš
ako súČast‘ Základnej školy s materskou školou, Okoličianska
404/80, Liptovský Mikuláš

b) požiadat‘ MSWaS SR o zaradeníe do siete šköl a školských zariadení SR:
- Skolská jedáleň, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1888/81, Liptovský

Mikuláš ako súČast‘ Materskej školy, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu
1888/81, Liptovský Mikuláš

- Skolská jedáleň, Agátová 637, Liptovský Mikuláš ako súčast‘
Materskej školy, Agátová 637, Liptovský Mikuláš

- Skolská jedáleň, Okoličianska 404/8C, Liptovský Mikuláš ako súčast‘
Základnej školy s materskou školou, OkolíČianska 404/BC, Liptovský
Mikuláš

Zasadnutie obecnej školskej rady 22. 5. 2019

Program zasadnutia:
7. Správa o výsledkoch hospodárenía šköl a školských zariadení na území mesta

za rok 2078 (Monitorovacia správa)
2. Výsledky zápisu detí do materských škól v zriad‘ovaterskej pösobnosti mesta a

plán výkonov MS na školský rok 207 9/2020
3. Výsledky zápisu detí do prvých roČníkov základných šköl a plán výkonov ZS na

školský rok 2019/2020
4. Výsledky celoslovenského testovania T-9
5. ZabezpeČenie prázdninových aktivít v CVČ
6. Prázdninová prevádzka materských škól v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta
7. Rózne



Uznesenie z rokovania Obecnej školskej rady zo dňa 22. 05. 2019

Obecná školská rada

I. Beríe na vedomie:
- Správu o výsledkoch hospodárenia škól a školských zariadení na území

mesta za rok 2078 (Monitorovacía správa)
- Výsledky zápisu detí do materských šköl v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti

mesta a plán výkonov MS na školský rok 207 9/2020
- Výsledky zápisu detí do prvých ročníkov základných šköl a plán výkonov

ZS na školský rok 207 9/2020
- Výsledky celoslovenského testovania T-9
- Zabezpečenie prázdninových aktivít v CVC
- Prázdninovú prevádzku materských šköl v zriad‘ovateľskej pösobnosti

mesta

Zasadnutie obecnej školskej rady 28. 8. 2019

Program zasadnutía:
1. Návrh na organizáciu školského roka 2019/2020
2. Prehl‘ad výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok školského roku

2018/2019
3. Správa o výsledkoch hospodárenia šköl a školských zariadení na území mesta

k 30. 6. 2019 (Monitorovacia správa)
4. Audit škóI a školských zariadení do MsZ
5. Voľba predsedu Obecnej školskej rady
6. Rözne

Uznesenie z rokovanía Qbecnej školskej rady zo dňa 28. 08. 2019

Obecná školská rada

I. Bene na vedomíe
- Organizačné pokyny odboru školstva na školský rok 201 9/2020
- Prehľad výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok školského roku

2018/2019
- Správu o výsledkoch hospodárenia škól a školských zariadení na území

mesta k 30. 6. 2019 (Monitorovacia správa)
- Audit šköl a školských zariadení v rámci modernizačného dlhu k 1. 7. 2019
- Výsledky volieb predsedu Obecnej školskej rady



Zasadnutie obecnej školskej rady 16. 10. 2019

Program zasadnutia:
1. Statistické zisťovanie detí a žiakov k 15.9.2019
2. Správa o WC, jej výsledkoch a podmienkach šköl a školských zariadení

v zríad‘ovateľskej pósobnosti mesta LM za šk. rok 201 8/2019
3. Správa o činnosti obecnej školskej rady

Uznesenie z rokovania Obecnej školskej rady zo dňa 16. 10. 2019

Obecná školská rada

I. Bene na vedomie
- Údaje zo štatistického zist‘ovania počtu detí a žíakov k 15. 9. 2019
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

šköI a školských zariadení v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta LM za šk. rok
2018/2019

II. Schvaľuje
- Správu o činnosti obecnej školskej rady


