
MESTO PRE VŠETKÝCH

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský úrad

OBECNÁ ŠKOLSKÁ RADA

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecnej školskej rady, ktoré sa konalo 14.02.2018

Miesto zasadnutia: Mestský úrad, miestnost‘ Č. 117, 031 01 Liptovský Mikuláš
Cas konanía: I 3.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program Zasadnutia:

1. Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia zo štátneho rozpočtu
na rok 2018

2. Prehľad výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku 201 7/2018
3. Príprava Dňa učitel‘ov
4. Rözne

Priebeh zasadnutia

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

1. PaedDr. M. Gerbocová sprostredkovala prítomným informácie od G. Borsíkovej o
rozpise finančných prostríedkov pre školy a školské zariadenia zo štátneho
rozpočtu na rok 2018.

• 9. 2. 2018 bob na OŠ doručené oznámenie zokresného úradu v Žiline
o poukázaní normatívnych finančných prostriedkov na rok 2018 (verzia V_1)
pre školy v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta vo výške 4 199 053 Eur.

• Objem normatívnych finančných prostried kov v sebe zahřňa aj:
- dopad 6 %-tného navýšenia platov pedagogických zamestnancov od

1.9.2017
- zvýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov

regionálneho školstva o 4,8% od 1. 1. 2018
• Rozpisy normatívne určených objemov finančných prostriedkov na rok 2018

sú zverejnené na www.minedu.sk
• Pri výpcČte normatívov ministerstvo určilo pomer osobriých nákladov ku

prevádzkovým nákladom v pomere 86%: 14%
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• G. Borsíková do 28. 2. 2018 zašle na Okresný úrad Žilina rozpis
schváleného rozpočtu na rok 2018 podľa jednotlivých šköl a nerozpísanú
rezervu.

Diskusia: döležitosť správnosti údajov v EDUZBERe, hospodárenie škóI v rámci svojich
rozpočtov (nepresúvanie financií medzi rozpočtami šköl), 13. plat pedagogických
zamestnancov.

2. S prehľadom výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku
2017/2018 sa mohli členovia OŠR oboznámit‘ už pred jej zasadnutím (zaslaný
vopred emailom).
Doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. poukázal na:

• pomerne vysoké percento integrovaných žiakov, ktorí neprospeli (9,5 %). Pri
tomto čísle sa vynára otázka, do akej miery rešpektujú vyučujúci
odporúčania zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP,
CŠPP) pri edukácii integrovaných žiakov. Žiak nemá opakovat ročník z tých
vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnost vplyv dösledky
jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žíaka okrem jeho zdravotného
znevýhodnenia podiel‘a významnou mierou viac faktorov, möže byt‘
ohodnotený stupňom nedostatočný, avšak až po individuálnom posúdení
prospechu v spolupráci s odbornými zamestnancami školy, poradenského
zariadenia a prerokovaní s rodičmi.
Táto problematika bude otvorená aj na porade riaditeľov základných šköl
v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta.

• vysoké percento žiakov zo SZP, ktorí neprospeli (16,8 %) a najvyšší priemer
vymeškaných hodín na žiaka v ZŠ, Nábr. Dr. Aurela Stodolu: ked‘že
neúčast žiakov na vyučovaní a slabé vzdelávacie výsledky sú často
spojenými nádobami, bude problém slabej dochádzky žiakov riešený
s riaditeľkou danej ZŠ.

Diskusia: rözna kvalita vypracovania správ poradenskými zariadeniami, motivácia žíakov
pravidelne sa zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu, vzdelávanie v školách mimo
územia Slovenskej republiky (žiak móže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka
alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonat‘ komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca
alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonat‘.)

3. Vedúci OŠ: pri príležítosti Dňa učitel‘ov bude Mesto Liptovský Mikuláš — odbor
školstva - organizovat‘ 28. marca 2018 oceňovanie najlepších pedagogických
zamestnancov šköl na území mesta LM v zmysle článku 49 ods. 2 Štatútu mesta
Liptovský Mikuláš.
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Školy a školské zariadenia poslali návrh na ocenenie jedného pedagogického
zamestnanca, ktorý sa zúčastní prijatia u primátora mesta a bude ocenený
Pamätným listom.
Tým navrhovaným pedagógom, ktorí sú už v döchodkovom veku a pamätným
listom už boli ocenený viackrát, bude udelená pamätná plaketa mesta LM.
Oceňovanie bude prebiehat‘ v priestoroch hotela Jánošík.

Dískusia:
- Mgr. V. Kultan: návrh na finančně ohodnotenie ocenených pedagógov,
- doc. Mgr. J. Hučík, PhD.; návrh na ocenenie pedagógov plaketou významnej

osobnosti mesta LM a výzva navrhnúť túto osobnosť.
- Mgr. J. Poljak — pozvánka na divadelně predstavenie „Kumšt“ Slovenského

komorného divadla Martin, ktoré organizujú odbory 4. apríla.

4. V rámci rözneho:
- Ing. S. Ganoczy, PhD. požiadal o zmenu času zasadnutí OSR na 13:30

z dövodu pracovných povinností. Clenovia OSR s posunom času súhlasili.
- Mgr. V. Kultan vyjadril presvedčenie o nesprávnosti výpočtu výšky dotácie na

diet‘a/žiaka pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia v kategóríi
zariadeníe školského stravovania vo VZN č. 71/2017

Uznesenie z rokovania Obecnej školskej rady zo dňa 14. 02. 2018

Obecná školská rada

I. Beríe na vedomie:
- Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia zo štátneho

rozpočtu na rok 2018
- Prehľad výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roku

2077/2078

II. Odporúča vedúcemu odboru školstva:
- Požiadat‘ Okresný úrad Žílina, MŠWaŠ SR a ZMOS o posúdenie ne/správnosti

výpočtu výšky dotácie na diet‘a/žiaka pre cirkevné a súkromné školy a školské
zariadenia v kategórii zariadeníe školského stravovanía vo VZN Č. 17/207 7
mesta Liptovský Mikuláš o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žíaka
a diet‘a šköl a školských zariadení zríadených na území mesta Liptovský Mikuláš
pre rok 2018.
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Prílohy:
Príloha Č. 1. Prehľad výchovno-vzdelávacích výsled kov za I. polrok školského roku

2017/2018

Záver

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

fl

PhDr. Ľubomír Raši, PhD. PaedDr. Gerbocová
meno a priezvisko meno a priezvisko

funkcia overovateľa zapisovateľa
podpis podpis
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