
MESTO PRE VŠETKÝCH

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský úrad

OBECNÁ ŠKOLSKÁ RADA

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecnej školskej rady, ktoré sa konalo 09.05.2017

Miesto zasadnutia: Mestský úrad, miestnost‘ Č. 177, 031 01 Liptovský Mikuláš
Cas konania: 74.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

1. Správa o výsledkoch hospodárenia šköl a školských zariadení na území mesta za
rok 2016

2. Výsledky zápisu detí do materských škól v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta
3. Plán výkonov MŠ na školský rok 2077/2018
4. Vyjadrenie k žiadosti k prepožičaniu čestného názvu pre školu Základná škola

Miloša Janošku
5. Rózne

Priebeh zasadnutía

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

1. Gabriela Borsíková oboznámíla členov OŠR so správami o výsledkoch
hospodárenia škól a školských zariadení na území mesta za rok 2016 a to:

a) s plnením programového rozpočtu mesta LM a jeho rozpočtových organizácií
k 37.12.2016 (Monitorovacia správa), konkrétne s plnením rozpočtu
programu 11 Vzdelávanie a mládež, ktorý bol plnený na 96,04 %‚

b) so súhrnnou správou o výsledkoch hospodárenia škól a školských zariadení
(spracovaná k 15. 04. 2017), ktorá hodnotí hospodárenie šköl s prenesenými
kompetenciami.

Diskusia:
— starí (skúsení) verzus mladí (začínajúci) učitelia: finančné ohodnoteníe,

skúseností, syndróm vyhorenia...
— hospodárenie škól: pokyn MF SR - preplatky, ktoré vznikli uhradením

finančných preddavkov, zálohových platieb (za energie, zdravotné poistenie)
z preneseného výkonu štátnej správy sa majú odviest‘ na depozitný účet MV
SR
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2. a 3.
V doobedňajších hodinách pracovali riaditerky materských škól (Klub riaditeliek MŠ)
v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta na predbežných plánoch výkonov MŠ na rok
2077/2018. Vedúci OŠ doc. Mgr. J. Hučík, PhD. na základe podkladov ztejto
pracovnej porady predstavil výsledky zápisu detí do MŠ, ktoré sa ešte budú,
z objektívnych príčin, do začiatku septembra mierne upravovat‘:

- v septembri sa otvára aj súkromná materská škola Lobelka a evanjelická
materská škola,

— v súčasnosti je naplnenost‘ MŠ v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta (podľa
normatívu) 720 %‚ po otvorení vyššie uvedených MŠ by naplnenosť mala byt‘
cca 95 %‚

— demografická krivka by v najbližších dvoch rokoch mala ešte míerne stúpat‘,
- MŠ Komenského: zdövodu vysokej naplnenosti (114 %)‚ veľkého záujmu

rodičov a z dóvodu nevyhovujúceho technického stavu budovy - strechy, sa
mesto zapojilo do výzvy na získaníe dotácie na rozširovanie kapacít
materských škól a získalo finančné prostriedky z eurofondov.

4. Vedúci odboru školstva oboznámíl členov OŠR so žiadost‘ou paní riaditeľky Mgr. Ľ.
Revajovej o zapožičanie čestného názvu pre školu Základná škola Miloša Janošku.

Zdóvodnenie žiadosti
• Miloš Janoška je osobnost‘, ktorá svojim životným dielom a svojimi činmi

prispela k rozvoju vzdelanosti národa:
Bol pedagóg, školský inšpektor, autor a spoluautor učebníc, prekladateľ, kultúrno
osvetový pracovník, priekopnícka osobnost‘ slovenskej turistiky, zakladateľ
časopisu Krásy Slovenska, účastník protifašistického odboja atd‘.

• Má priamy vzťah k miestu sídla školy:
V roku 1979 bol vymenovaný za školského inšpektora v LM a v rokoch 1920— 7935
zároveň aj správcom štátnych šköl v LM.
Školský inšpektorát sídlil v budove ZŠ, Školská ulica — terajšia budova I. stupňa ZŠ,
Ul. Čs. brigády. Na budove je umiestnená pamätná tabul‘a.

• V roku 2070 škola slávila 60-té výročie založenia,

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 4455657 17-72, fax: +427 44562 7396,
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, ičo: 00315524, DIC: 2027037111

Diskusia:

2



• vo vzdelávaní a výchove dosahuje vel‘mí dobré výsledky (napr. už niekoľko
rokov dosahujú žiaci ZŠ Čs. brigády v T-5 a T-9 výsledky nad
celoslovenským priemerom v obidvoch premetoch),

• dcéra M. Janošku, paní Kostková, počas svojho života navštívila školu
a vyjadrila súhlas s pomenovaním školy po jej otcovi.

Pani riaditeľka, v zmysle platnej legislatívy, poslala návrh na vyjadrenie Štátnej
školskej inšpekcii.
Diskusia: v ktorej členovia OŠR podporili žiadost‘ paní riaditel‘ky.

5. V rámci rözneho doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.;
— informoval o výsledkoch zápisu detí do základných škól v zriad‘ovatel‘skej

pösobnosti mesta: do ZS bob zapísaných 295 detí, čo je oproti minulému
školskému roku pokles o 17 žiakov. Avšak počet žiakov, ktorí si v septembri
začnú plnit‘ povinnú školskú dochádzku, sa möže ešte menit‘ (napr. rómske
deti),

— upozornil na narastajúci problém agresívneho správania sa žiakov
a šikanovania: OS pripravuje spoluprácu v rámci preventívnych programov
pre školy s krízovým strediskom Pálkovo centrum a CPPP.
V septembri organizuje OS seminár zameraný na agresiu a agresivitu
v školách. Lektorom bude popredný český psychológ Ph Dr. Jan Svoboda.

— oboznámil členov OŠR s vyhláseným výberovým konaním na obsadenie
funkcie riaditel‘ov ZŠ Nábr. Dr. Aurela Stodolu, MŠ Palúčanská, MŠ
Vranovská, ked‘že pani riaditeľkám Mgr. D. Gajdošovej a Mgr. M. Štrbkovej
končí funkčné obdobie a K. Devečkovej končí obdobie, na ktoré bola
poverená do funkcie riaditel‘ky na zástup.

Diskusia; integrácia a inklúzia, agresívne správanie ako celospoločenský a sociálny
problém, vysoký počet odkladov školskej dochádzky — 45.

Uznesenie z rokovanía Obecnej školskej rady zo dňa 09. 05. 2017

Obecná školská rada

I. Berle na vedomíe:
— Správu o výsledkoch hospodárenia škéI a školských zariadení na území

mesta za rok 2016
•

— Výsledky zápisu detí do materských šköl v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta
- Plán výkonov MŠ na školský rok 201 7/2078
- Žiadost‘ k prepožičaniu čestného názvu pre školu Základná škola Miloša

Janošku

II. Odporúča
- mestskému zastupiterstvu zaujat‘ kladné stanovisko k žiadosti k prepožičaniu

čestného názvu pre školu Základná škola Miloša Janošku.
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Prílohy:

Príloha Č. 1. Správa o výsledkoch hospodárenia šköl a školských zariadení na území
mesta za rok 2016

Príloha Č. 2. Ziadost‘ k prepožičaniu čestného názvu pre školu Základná škola Míloša
Janošku

Záver

Predseda PhDr. Ľubomír Rašj, PhD. pod‘akoval členom za účast‘ a ukončil zasadnutíe.

PhDr. Ľubomír Raši, hD. PaedD . Marta Gerbocová
meno a priezvisko overovateľa meno a priezvisko zapisovatel‘a

podpis podpis
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