SPRÁVA O ČINNOSTI OBECNEJ ŠKOLSKEJ RADY ZA ŠKOLSKÝ ROK
2009/2010
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. 596/2003 Z.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 2009/2010 štyrikrát. Na
zasadnutí dňa 30.9.2009 prerokovala školské vzdelávacie a výchovné programy
materských škôl a školských klubov detí. Všetky základné a materské školy si túto
povinnosť splnili a zriaďovateľovi predložili svoje školské výchovné a vzdelávacie
programy. Každá základná a materská škola pri vypracovaní školského výchovného
a 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 2009. Správu predložil vedúci odboru školstva
a mládeže Ing. Peter Mačala. Za obdobie I. polroka 2009 celkový objem upraveného
rozpočtu v bežných výdavkoch v sledovanom období dosiahlo výšku 6 438 661,31 €.
Skutočné čerpanie predstavuje 2 780 739,69 € čo predstavuje plnenie na 43,19%
k upravenému rozpočtu. Prenesené kompetencie predstavovali sumu vo výške
1 396 895,2€, čo bolo k upravenému rozpočtu plnenie na 44,19%. Originálne
kompetencie predstavovali sumu 1 383 844,43€ čo predstavuje plnenie na 42,2 %.
Po diskusii k obom správam členovia OŠR tieto jednohlasne schválili.
Druhé zasadnutie OŠR sa konalo 11.11.2009, kde Dr. 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 OŠR p. Mgr. Michal Husár, ktorý upozornil na doplnenie
údajov v tabuľke č. 8 o úspešnosti základných škôl v predmetových olympiádach
a predmetových súťažiach. Po diskusii a doplnení uvedených údajov bola správa
schválená.
Tretie zasadnutie OŠR sa konalo 10.2.2010. Na tomto zasadnutí bol predstavený
nový člen OŠR PhDr. Ľubomír Raši, PhD, ktorý bol doplnený miesto PhDr. Jozefa
Daníka, ktorý k 31.12.2009 odišiel do dôchodku. Ďalej bol prerokovaný Plán Obecnej
školskej rady na rok 2010. Plán vychádza z harmonogramu predkladania správ
prerokovávaných vo vedení mesta, MsR a MsZ a komisiách MR v roku 2010. Plán
bol členmi OŠR jednohlasne schválený. Informáciu o zápise žiakov do 1. ročníka
predložil Dr. Jurkovič, ktorý konštatoval, že zápis sa konal v zmysle VZN č. 7. Pre
školský rok 2010/2011 bolo zapísaných 329 žiakov, čo je o 32 žiakov viac ako
v uplynulom školskom roku. Predpokladáme, že v septembri nastúpi do škôl 298
žiakov v 15 triedach čo predstavuje priemer na triedu 19,8 žiakov. K tejto informácii
predložili návrh Mgr. Husár a Mgr. Sedliaková na zmenu termínu zápisu vo VZN na
prvé dva pracovné dni po 15. januári ako to umožňuje § 20 zákona č. 245/2008 Z.z.
Návrhy boli jednomyselne schválené. Správu o rozpise finančných prostriedkov na
rok 2010 pre školy a školské zariadenia predložil Ing. Peter Mačala, vedúci odboru
školstva a mládeže. Pre kalendárny rok 2010 bol schválený programový rozpočet.
V programe č. 11 bol schválený rozpočet vo výške 7 129 651 €, z toho pre ZŠ vo
výške 3162160 € pre MŠ 1626361 € pre ŠJ 691175 € a CVČ, ZUŠ a ŠKD 1434042
€. V kapitálových výdavkoch bola schválená rekonštrukcia strechy MŠ Ondrašovská,
výmena vzduchotechniky v ŠJ pri ZŠ Janka Kráľa. Mesto Liptovský Mikuláš získalo
v rozvojových projektoch č. 17 Viacúčelové rozvojové projekty na rekonštrukciu
striech výmenu okien a zateplenie obvodových plášťov pre tri ZŠ a jednu MŠ / ZŠ
Demänovská cesta, ZŠ Janka Kráľa, ZŠ M. R .Martákovej a MŠ Čs. Brigády.
Na rokovaní OŠR bola predložená požiadavka na zmenu oceňovania tak, aby
pri príležitosti Dňa učiteľov mohli byť učitelia oceňovaní aj pamätnou plaketou Jána
Amosa Komenského.
Na štvrtom zasadnutí dňa 5.5. 2010 OŠR prerokovala správu o činnosti OŠR za
školský rok 2009/2010, ktorú OŠR bez pripomienok schválila. Výsledky hospodárenia
škôl a školských zariadení za rok 2009 predložil Ing. Mačala, vedúci odboru školstva
a mládeže. Upravený rozpočet na prenesené kompetencie dosiahol výšku
3 247 727,23 €. Skutočné čerpanie bežných výdavkov v sledovanom období dosiahlo
výšku 3 206 626,69 € čo predstavuje plnenie na 98,73% k upravenému rozpočtu.
Upravený rozpočet na originálne kompetencie dosiahol výšku 3 372 841,17 €.
Skutočné čerpanie bežných výdavkov predstavuje 3 245 343,95 € čo predstavuje
plnenie 96,2% k upravenému rozpočtu. Členovia Obecnej školskej rady výsledky
hospodárenia škôl a školských zariadení zobrali na vedomie.

Mgr. Michal Husár
predseda OŠR

