Správa o činnosti obecnej školskej rady za školský rok 2013/2014
_______________________________________________________________
Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov § 24 od. 1: „Rada školy, obecná školská rada a územná
školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú
verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a
vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov
obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.“
Podľa § 24 ods. 6 zákona 596/2003/ Z. z.: „Obecná školská rada sa zriaďuje v obciach, v
ktorých sú určené najmenej tri školské obvody alebo je zriadených najmenej desať škôl a
školských zariadení, ktoré nie sú súčasťou školy, zriadených na území obce. Rozhodnutím
obecného zastupiteľstva môže byť zriadená obecná školská rada aj pri počte škôl a
školských zariadení najmenej päť alebo pri dvoch školských obvodoch.“
Podľa § 24 ods. 7 zákona š. 596/2003 Z. z.: „Obecná školská rada sa vyjadruje:
a) k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských
zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,
b) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
c) k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam
zriadeným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým
podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou,
d) k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských
zariadení zriadených na území obce,
e) k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb
poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov
zvýšených z tohto dôvodu,
f) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území
obce.“
Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky. Náklady na činnosť obecnej
školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu obce.
Členovia obecnej školskej rady v Liptovskom Mikuláši boli zvolení dňa 19.12.2012 a ich
funkčné obdobie trvá do 18.12.2016.
V priebehu školského roka došlo k zmene na pozícií tajomníka obecnej školskej rady keď
z dôvodu odchodu do dôchodku PaedDr. Jána Jurkoviča ho na tejto pozícií vymenil Mgr.
Rastislav Kudlička, nový vedúci oddelenia vzdelávania mládeže, športu a kultúry
delegovaný Uznesením mestského zastupiteľstva zo dňa 15. mája 2014 č. 40/2014.
Obecná školská rada v Liptovskom Mikuláši zasadala v školskom roku 2013/2014 dvakrát.
Na svojom zasadnutí dňa 26.02 2014 obecná školská rada prerokovala a schválila plán
práce na rok 2014 predložený predsedom. V ďalších bodoch programu členovia
prerokovali:
a) Žiadosť o zaradenie do siete Súkromnej materskej školy ktorú predložila mestu
spoločnosť Carbon Cases s.r.o. Prekážka 726/21, 033 01 Liptovský Hrádok
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zastúpená konateľom Martinom Rusekom dňa 3.2.2014. Podľa informácie
zriaďovateľa bude mať budúca materská školy 2 triedy s počtom cca 40 detí a bude
umiestnená v rodinnom dome v mestskej časti Palúdzka na ul. J. Žuffu. Obecná
školská rada (ďalej len OŠR) svojim uznesením č. 2/2014 tuto žiadosť schválila.
b) Návrh na zaradenia do siete škôl a školských zariadení Materskej školy
Okoličianska, Liptovský Mikuláš od školského roku 2015/2016. V tomto bode bol
prednesený aj návrh na žiadosti na zaradenie. OŠR svojim uznesením č. 1/2014 tuto
žiadosť schválila.
Druhé zasadnutie sa uskutočnilo v samom závere školského roka 2013/2014 dňa
28.08.2014. Hlavným bodom rokovacieho programu bola informácia o priebehu a stave
procesu zaradenia Materskej školy Okoličianska 404 Liptovský Mikuláš do siete škôl
a školských zariadení s výhľadom jej otvorenia v školskom roku 2015/2016. OŠR
prerokovala správu vedúceho investičného oddelenia Ing. Miloša Berníka týkajúcu sa
stavebných úprav pavilónu C v v ZŠ Okoličianska 404 kde bude nová škôlka umiestnená.
Z materiálu vyplýva že ukončenie stavebných prác s právoplatným kolaudačným
rozhodnutím sú naplánované na koniec marca 2015. Vedúci oddelenia vzdelávania mládeže
športu a kultúry Mgr. Rastislav Kudlička členov OŠR informoval o plánovanom
legislatívnom procese zaradenia a zriadenia predškolského zariadenia ako aj o postupnosti
krokov ktoré je potrebné v tomto procese podniknúť s cieľom začatia činnosti od 1.
septembra 2015. OŠR svojim Uznesením č. 3/2014 OŠR zobrala na vedomie predložené
materiály týkajúce sa procesu zaradenia a zriadenia MŠ Okoličianska 404, Liptovský
Mikuláš.

PhDr. Ľubomír Raši, PhD. v.r.
predseda OŠR
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