SPRÁVA O ČINNOSTI OBECNEJ ŠKOLSKEJ RADY ZA ŠKOLSKÝ ROK
2008/2009
Podľa zákona č. 596/2008 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov §24 od. 1, obecná školská rada je
iniciatívny poradný samosprávny orgán, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejné
záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly,
posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej
štátnej správy a orgánov mesta z pohľadu školskej problematiky.
Podľa § 24 ods. 7 zákona š. 596/2003 Z.z. sa obecná školská rada vyjadruje:
• K činnosti zriaďovateľa základných škôl, základnej umeleckej školy
a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území mesta
• Ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
• K rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých zariadeniam zriadených na
území mesta z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno technickým
podmienka pre činnosť škôl a školských zariadení zriadených mestom
• K personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta
• K požiadavkám mesta na skvalitnenie starostlivosti a výchovno vzdelávacích
služieb poskytovaných v školách alebo školských zariadeniach a spôsobu
úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu
• K správe o výsledkoch výchovno vzdelávacieho procesu na školách
zriadených na území mesta
Zákon č. 596/2003Z.z. § 24 ods. 14, 15:
Náklady na činnosť obecnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu mesta. Dĺžka
funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy je 4 roky.
Obecná školská rada zasadala v školskom roku 2008/2009 päťkrát. Na zasadnutí
dňa 1.10.2008 prerokovala koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení na území
mesta a zapojenosť škôl a školských zariadení do rozvojových projektov. Správu
predniesol PaedDr. Jurkovič , ktorý konštatoval, že prijatím zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nastala pre
riaditeľov základných škôl a základnej umeleckej školy povinnosť vypracovať školské
vzdelávacie programy v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Všetky školy si
túto povinnosť splnili a zriaďovateľovi predložili svoje školské vzdelávacie programy
pre 1. a 5. ročník. Každá škola pri vypracovaní školského vzdelávacieho programu
vychádzala zo svojich doterajších zameraní, pričom si ich upravili podľa nových
podmienok určených školským zákonom.
Obecná školská rada prerokovala výsledky hospodárenia škôl a školských
zariadení na území mesta za I. polrok 2008. Správu predložil vedúci odboru školstva
a mládeže Ing. Peter Mačala. Za obdobie I. polroka 2008 celkový objem získaných
zdrojov v príjmovej časti za školy a školské zariadenia bol dosiahnutý vo výške 5 888
tisíc Sk, čo predstavovalo podiel na upravenom rozpočte 81%. Prenesené
kompetencie predstavovali sumu vo výške 968 tisíc Sk, čo bolo k upravenému
rozpočtu 143%. Originálne kompetencie 4920 tisíc Sk čo bolo k upravenému
rozpočtu 75%. Po diskusii k obom správam členovia OŠR tieto jednohlasne schválili.
Druhé zasadnutie obecnej školskej rady sa konalo 5.11.2008, kde PaedDr.
Jurkovič predložil Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Liptovský Mikuláš. Správa bola vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006
a Metodického pokynu MŠ SR č. 1/2006-R. Správa sa do mestského zastupiteľstva
predkladala v obsahovej štruktúre, ktorú predpisuje vyhláška a metodický pokyn
a bola spracovaná v tabuľkovej časti. Správa sa stala krokom k sebahodnoteniu škôl
a slúži na ich ďalší rozvoj. Všetky školy a školské zariadenia splnili povinnosť
prerokovať správy v pedagogických radách a následne v radách škôl. Všetky
základné školy majú svoje kompletné správy zverejnené na svojich webových
stránkach. K predloženej správe vyslovil svoje stanovisko predseda p .Mgr. Michal
Husár, ktorý upozornil na doplnenie ďalších údajov za ŠKD. Po diskusii a doplnení
uvedených údajov bola správa schválená.
Tretie zasadnutie obecnej školskej rady sa konalo 14.1.2009. Išlo o ustanovujúce
zasadnutie obecnej školskej rady, nakoľko funkčné obdobie predchádzajúcej obecnej
školskej rady bolo v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. ukončené. Novozvolená obecná
školská rada sa v zmysle § 25 ods. 9,10 zákona č. 596/2003 z.z. skladá z 11 členov.
Členmi obecnej školskej rady sú:
• Štyria zvolení zástupcovia riaditeľov škôl a školských zariadení
• Dvaja zvolení zástupcovia z rodičov škôl a školských zariadení
• Traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení
• Dvaja delegovaní zástupcovia mesta
Členov obecnej školskej rady z kandidátov navrhnutých radami škôl v územnej
pôsobnosti mesta, z predsedov rád škôl, riaditeľov škôl a školských zariadení
a zástupcov rodičov, zvolili predsedovia rád škôl vo voľbách tajným hlasovaním dňa
17.12.2008 a to nasledovne:
• Mgr. Michal Husár, riaditeľ ZŠ Demänovská cesta
• PhDr. Jozef Daník, riaditeľ Centra voľného času
• PaedDr. Július Lichardus, riaditeľ ZŠ J. Kráľa
• Mgr. Ľudmila Sedliaková, riaditeľka ZŠ Okoličianska
• PaedDr. Janka Rýglova, predseda RŠ ZŠ J. Kráľa
• Alena Matejková, predseda RŠ MŠ Agátová
• Ing. Ján Blana, predseda RŠ pri Základnej umeleckej škole
• JUDr. Jozef Gondžúr, zástupca rodičov MŠ 4. apríl
• Ing. Ivan Kováč, zástupca rodičov ZŠ Demänovská cesta
• Ing. Štefan Ganoczy, PhD., zástupca mesta
• Mgr. Anna Micenková, zástupca mesta
Na ustanovujúcom zasadnutí z celkového počtu 11 členov obecnej školskej rady,
ktorým boli vydané hlasovacie lístky, bol nadpolovičnou väčšinou všetkých členov
zvolený za predsedu Mgr. Michal Husár. Za podpredsedu obecnej školskej rady bola
zvolená PaedDr. Janka Rýglová. Obecná školská rada hlasovaním schválila za
tajomníka PaedDr. Jána Jurkoviča.
Štvrté zasadnutie obecnej školskej rady sa uskutočnilo 18.2.2009, na ktorom
členovia prerokovali a schválili Štatút obecnej školskej rady, Plán práce obecnej
školskej rady. Zároveň prerokovali aj počty žiakov do 1. ročníka základných škôl na
území mesta. Výsledky hospodárenia za uplynulý kalendárny rok v oblasti školstva
predložil Ing. Peter Mačala, vedúci odboru školstva a mládeže, ktorý konštatoval, že
bolo dobré hospodárenie škôl a školských zariadení, keď vznikla úspora 6,9 mil. Sk,
ktorá sa presunie do tohto kalendárneho roku. Vedúci odboru školstva a mládeže

informoval o pripravovaných oslavách a oceňovanie najlepších pedagogických
zamestnancov, ktorí budú prijatí primátorom mesta Ing. Jánom Blcháčom PhD., pri
príležitosti Dňa učiteľov 2009. Obecná školská rada navrhla od roku 2010 udeľovať
pri príležitosti Dňa učiteľov aj Pamätnú medailu mesta Liptovský Mikuláš ako
ocenenie II. stupňa pre pedagogických zamestnancov.
Piate zasadnutie obecnej školskej rady sa uskutočnilo 29.4.2009, na ktorom
členovia prerokovali „Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia“,
ktorú predložil Ing. Peter Mačala, vedúci odboru školstva a mládeže. Členovia
obecnej školskej rady zobrali uvedenú správu na vedomie. V druhej časti predložil
PaedDr. Ján Jurkovič Správu o činnosti obecnej školskej rady zo školský rok
2008/2009, ktorá bude predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva. Po
prerokovaní správy a diskusii ju všetci členovia jednohlasne schválili.
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