SPRÁVA O ČINNOSTI OBECNEJ ŠKOLSKEJ RADY
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011
Obecná školská rada zasadala v školskom roku 2010/2011 štyrikrát. Na zasadnutí dňa
15.11.2010 prerokovala Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský
Mikuláš. Správu predložil Dr. Jurkovič, bola spracovaná v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9 /
2006 Z.z. a Metodického pokynu MŠ SR č. 10/2006-R. Správa sa do zastupiteľstva
predkladala v obsahovej štruktúre, ktorú predpisuje vyhláška a metodický pokyn bola
spracovaná v tabuľkovej časti, čo ju sprehľadňuje a je porovnateľná s predchádzajúcimi
rokmi. Správa sa stáva prvým krokom k sebahodnoteniu škôl a slúži na ich ďalší rozvoj. Ide
o zosumarizovanie údajov, informácii a dát, ktorých následná analýza odkrýva slabé a silné
miesta v činnosti škôl a ich výsledkoch a zároveň slúži ako východisková báza k jej
zlepšovaniu. Všetky základné školy a školské zariadenia majú právnu subjektivitu, prebrali
na seba vyššiu zodpovednosť a akceptujú povinnosť zúčtovania, či odpočtu. Prvoradou
úlohou spracovanej správy je viesť školy k väčšej zodpovednosti. K predloženej správe
vyslovil svoje stanovisko predseda OŠR Mgr. Michal Husár. Týkali sa vecných nedostatkov,
ktoré boli na mieste odstránené. Po diskusii sa členovia OŠR dohodli, že správa ostane
v pôvodnom znení, a po odstránení spomínaných nedostatkov ju jednohlasne schválili.
Obecná školská rada na svojom druhom zasadnutí dňa 16.3.2011 prerokovala Plán práce
na rok 2011, ktorý predložil predseda Obecnej školskej rady Mgr. Michal Husár. Členovia
Obecnej školskej rady nemali k predloženému návrhu žiadne pripomienky a predložený plán
práce na rok 2011 schválili.
Správu o zápise žiakov do 1. ročníka základných škôl predložil PaedDr. Ján Jurkovič.
Predložil porovnanie s dvoma predchádzajúcimi rokmi. V termíne zápisu sa do základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pre školský rok 2011/2012 o zapísalo 307 detí.
Z uvedeného počtu je 140 dievčat. Zákonní zástupcovia zapísaných žiakov požiadali
o odklad v 53 prípadoch. Deväť detí nebolo zaškolených v materských školách. Väčšinou ide
o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Predpokladá sa, že v školskom roku
2011/2012 bude otvorených 15 prvých tried, z toho na Základnej škole na Nábreží A. Stodolu
aj v nastávajúcom roku bude vytvorený nultý ročník, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Nultý ročník je zameraný na:
- rozvíjanie komunikačných schopností
- rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarnú výchovu
- zmyslovú výchovu a základy matematických predstáv
- telesnú výchovu
- hudobno-pohybovú výchovu
- pracovnú výchovu
Pre porovnanie pri zápise v minulom roku bolo zapísaných 329 žiakov, čo je 22 žiakov viac
ako toho roku. Avšak zákonní zástupcovia žiakov požiadali o odklad len v 31 prípadoch, čo
je o 22 žiakov menej ako v tomto roku. Ide o vzostupný trend, ktorý rodičia zapisujúcich
žiakov do prvého ročníka začali vo väčšej miere využívať.
Rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš predložil PaedDr. Ján Jurkovič. Oddelenie vzdelávania,
mládeže, športu a kultúry v zmysle zákona č. 597/2003Z.z. o financovaní základných,
stredných škôl a školských zariadení prerozdelilo 3 071 521€ o čom boli riaditelia základných
škôl informovaní na pracovnom stretnutí dňa 15.2.2011. Povinnosťou zriaďovateľa je
v zmysle uvedeného zákona prerozdeliť 90% mzdových prostriedkov a 80% prevádzkových
prostriedkov.
- ZŠ Janka Kráľa mzdy 95,06% prevádzka 98%
- Okoličianska
100,77 %
98%
- M.R.Martákovej
93,46%
98%

- A. Stodolu
100,82%
98%
- Dem. cesta
96,15%
98%
- Čs. brigády
102,54%
98%
- P.J. Kerna
121,17%
98%
Rezerva na mzdy 43 tisíc €, na prevádzku 10 tisíc €.
Originálne kompetencie boli schvaľované na MZ dňa 10.2.2011. Originálne kompetencie
predstavujú 3 593 733 €, vlastné príjmy 243 700 € a z podielových daní mesta 3 155 336 €.
PaedDr. Ján Jurkovič informoval prítomných o pripravovaných oslavách Dňa učiteľov
2011, ktoré sa uskutočnili dňa 25.3.2011 v malej zasadačke MÚ.
Informoval
o pripravovaných zmenách delegovaných zástupcov zriaďovateľa do OŠR a školských rád.
Po prerokovaní v MZ dňa 24.3.2011 boli predsedovia rád škôl informovaní o zmenách
písomne. Do Obecnej školskej rady boli na návrh MZ delegovaní ako zástupcovia
zriaďovateľa Mgr. Vincent Kultán a Ing. Štefan Ganozcy, PhD.
Dňa 13.4.2011 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Obecnej školskej rady, na ktorej
sa prerokovalo stanovisko OŠR k spojeniu ZŠ a MŠ P.J. Kerna 76 so ZŠ Demänovská
cesta 5 do jedného právneho subjektu ZŠ a MŠ Demänovská cesta 5, Liptovský Mikuláš.
OŠR uvedený návrh schválila.
Na štvrtom zasadnutí dňa 22.6. 2011 OŠR prerokovala správu o činnosti OŠR za
školský rok 2010/2011, ktorú OŠR bez pripomienok schválila. OŠR na svojom zasadnutí
prerokovala žiadosť riaditeľa ZŠ Demänovská cesta k zriadeniu špeciálnej triedy v šiestom
ročníku s počtom žiakov 10 od školského roku 2011/2012. Žiadosť obsahovala všetky
predpísané náležitosti a zriaďovateľ dal súhlas na jej zriadenie. OŠR vyslovila súhlasné
stanovisko k zriadeniu tejto triedy.
Výsledky hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2010 predložil Mgr. Juraj
Chrapčiak, poverený vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry. Upravený
rozpočet na prenesené kompetencie dosiahol výšku 3 391 754,64 €. Skutočné čerpanie
bežných výdavkov v sledovanom období dosiahlo výšku 3 336 722,38 € čo predstavuje
plnenie na 99,26% k upravenému rozpočtu.
Upravený rozpočet na originálne kompetencie dosiahol výšku 3 754 461 €. Skutočné
čerpanie bežných výdavkov predstavuje 3 500 729,5 € čo predstavuje plnenie 93,1%
k upravenému rozpočtu. Členovia Obecnej školskej rady výsledky hospodárenia škôl
a školských zariadení zobrali na vedomie.
Zámer zriadenia súkromnej základnej školy v priestoroch Základnej školy Nábrežie A.
Stodolu predložila Ing. Katarína Jurčinová , jedna zo zriaďovateliek súkromnej školy.
Konštatovala, že základným motívom pre založenie súkromnej ZŠ je poskytnúť rodičom
alternatívnu cestu výchovy a vzdelávania. Vzhľadom k tomu, že mesto Liptovský Mikuláš ako
zriaďovateľ základných škôl nedisponuje voľnými priestormi v základných školách, odporúča
zriaďovateľom súkromnej základnej školy hľadať voľné priestory v iných zariadeniach.

Mgr. Michal Husár
predseda OŠR

